
االنباط - مرمي القا�سم 

 اطلع وزير الطاقة الدكتور �شالح اخلراب�شة 

على   elite-النخبة ملتقى  اع�����ش��اء  م��ن  ع���ددا 

الن�شاطات التي تقوم بها الوزارة يف التنقيب عن 

ا�شتك�شاف للرثوات  اليه من  النفط  وما و�شلت 

الطبيعية وبع�ض العنا�شر النادرة .

معه  تتعامل  �شيء  كل  ان  اخلراب�شة  واو�شح   

الوزارة من خالل اتفاقيات معلنة للجميع بغ�ض 

النظر عن مدى تقبلها لها ول�شروطها ولكن لكل 

اتفاقية مقامها وحيثياتها .  وقال انه مت ار�شال 

عينات من مادة ال�شيلكا اىل احد اهم املختربات 

الدولية لفح�شها ومعرفة اف�شل ا�شتخداماتها.

التفا�سيل �ص »4«

  االنباط- �سباأ ال�سكر

  يف اإطار روؤية وطنية �شاملة عابرة للحكومات، 

وجه جاللة امللك عبداهلل الثاين القطاعني العام 

حتقق  جديدة  وبرامج  خطٍط  لتنفيذ  واخلا�ض، 

وت�شتحدث  و�شاملة،  فاعلة  وخدماٍت  اإ�شالحات 

ُفر�ض عمل لتح�شني دخل الفرد، ونوعية حياته 

ب�����ش��ك��ل م��ل��م��و���ض؛ ل��ن�����ش��ل اإىل ت��ط��ور اق��ت�����ش��ادي 

واداري حقيقي.

ال��روؤي��ة �شتعمل ثمانية حمركات      وبح�شب 

ال��ت��ح��دي��ث  ل��ت��ن��ف��ي��ذ  االردين  االق���ت�������ش���اد  ل��ن��م��و 

ليكون  االأردن  تطوير  بينها  وم��ن  االق��ت�����ش��ادي، 

ال�����ش��ادرات  ب��رف��د  امل��ن��ط��ق��ة  يف  لل�شناعة  م���رك���ًزا 

القيمة  وذات  املتمّيزة،  باملنتجات  الّنمو  �شريعة 

والدولّية  املحلّية  اال�شتثمارات  وحتفيز  العالية، 

بتنفيذ اإطار لبيئة جاذبة لال�شتثمار، فيما يويل 

االهتمام  القيمة”  عالية  “ال�شناعات  حم��رك 

ب��ت�����ش��ع��ة ق��ط��اع��ات ت���ن���درج حت��ت��ه��ا 104 م���ب���ادرات 

وحفز  االردين،   ال�شناعي  باالقت�شاد  للنهو�ض 

االإنتاجية واالبتكار فيه.

التفا�سيل �ص »5«

االنباط-عمان

 اأكد جاللة امللك عبداهلل الثاين، خالل لقائه 

باأخيه الرئي�ض الفل�شطيني حممود عبا�ض ام�ض 

االأحد يف ق�شر احل�شينية، موقف اململكة االأردنية 

الفل�شطينية،  الق�شية  جت��اه  الثابت  الها�شمية 

والداعم لالأ�شقاء الفل�شطينيني يف نيل حقوقهم 

العادلة وامل�شروعة.

االأردن  اإن  اللقاء،  خ��الل  امل��ل��ك،  جاللة  وق��ال 

وق�شيته  الفل�شطيني  ال�شعب  ج��ان��ب  اإىل  يقف 

دائ����م����ا واأب����������دا، وال ����ش���يء اأه������م م����ن ال��ق�����ش��ي��ة 

الفل�شطينية بالن�شبة للمملكة.

اأن ال�����ش��ب��ي��ل ال��وح��ي��د  و����ش���دد ج��الل��ت��ه ع��ل��ى 

حل  هو  االإ�شرائيلي  الفل�شطيني  ال�شراع  الإنهاء 

الدولتني، الذي ي�شمن قيام الدولة الفل�شطينية 

على  ل��ل��ح��ي��اة،  وال��ق��اب��ل��ة  ال�����ش��ي��ادة  ذات  امل�شتقلة، 

خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعا�شمتها 

القد�ض ال�شرقية.

واأع������اد ج��الل��ة امل��ل��ك ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى ���ش��رورة 

احلفاظ على الو�شع التاريخي والقانوين القائم 

االأق�شى  امل�شجد  ال�شريف/  القد�شي  احل���رم  يف 

كل  بذل  يف  م�شتمر  االأردن  اأن  اإىل  الفتا  املبارك، 

االإ�شالمية  امل��ق��د���ش��ات  ورع��اي��ة  حلماية  اجل��ه��ود 

ال��و���ش��اي��ة  م��ن منطلق  ال��ق��د���ض،  وامل�����ش��ي��ح��ي��ة يف 

الها�شمية على هذه املقد�شات.

واأك������د ج��الل��ت��ه وال��رئ��ي�����ض ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي اأن 

اخل��ط��وة امل��ط��ل��وب��ة يف ال��وق��ت ال��راه��ن ه��ي وق��ف 

ا�شتئناف  اأم��ام  املجال  لفتح  االأحادية  االإج���راءات 

املفاو�شات م�شتقبال.

ات�شال  يف  االأردن  اأن  اإىل  امللك  جاللة  ولفت 

اأن  االأم��رك��ي، ويعمل على  اجل��ان��ب  م��ع  م�شتمر 

تت�شدر الق�شية الفل�شطينية جدول اأعمال زيارة 

الرئي�ض االأمركي جو بايدن للمنطقة يف ال�شهر 

املقبل.

بكل  �شيدعم  االأردن  اأن  اإىل  ج��الل��ت��ه  واأ����ش���ار 

وي��وؤك��د  الفل�شطينيني  االأ���ش��ق��اء  ح��ق��وق  ط��اق��ت��ه 

م�شاركته  خالل  الفل�شطينية،  الق�شية  مركزية 

يف ال��ق��م��ة امل�����ش��رك��ة مب��دي��ن��ة ج���دة، ال��ت��ي ت�شمل 

اأي�شا دول جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية، 

والواليات املتحدة االأمركية، وم�شر، والعراق.

اأنه ال ميكن  التاأكيد على  وجدد جاللة امللك 

ال���ت���ع���اون االق���ت�������ش���ادي يف  ت���ق���دم يف  اأي  حت��ق��ي��ق 

املنطقة،.

التفا�سيل �ص »2«

   أكد أن األردن سيدعم بكل طاقته 
الموقف الفلسطيني في قمة جدة

   الرئيس عباس: حيثما يحضر األردن 
تكون القضية الفلسطينية حاضرة دائما
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خالل لقائه الرئيس الفلسطيني في عمان

الملك: ال شيء أهم من القضية الفلسطينية بالنسبة للمملكة

 إرسال عينات من »السيلكا« لفحصها بمختبرات دولية وسيتم االستفادة
 من الفوسفات بالصناعات التحويلية

 قادري: قطاع "المحيكات" يناسب طبيعة التعاون األردني المصري االماراتي

وزير الطاقة »للنخبة« :  اكتشاف ثروات طبيعية 
وعناصر نادرة يمكن استثمارها

اقتصاديون: اهتمام خاص بقطاع المحيكات 
في رؤية التحديث االقتصادي

العربي اإلسالمي يكرم
 » العنانزة« الفائز بالمسابقة الدولية 

لحفظ القرآن الكريم

 البلبيسي: الجرعة الرابعة
 لكورونا غير إلزامية ٠٠ وبلعاوي: 

كورونا مازال موجودًا
االنباط- عمان

ك����رم ال��ب��ن��ك ال��ع��رب��ي االإ����ش���الم���ي ال����دويل 

ال��ف��ائ��ز ب��امل�����ش��اب��ق��ة ال���دول���ي���ة حل��ف��ظ ال���ق���راآن 

الكرمي ال�شاب حممد نوح العنانزة  ، مبنا�شبة 

ف����وزه ب��امل��رك��ز االول ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ال���ع���امل  ، 

يف  االأوىل  املرتبة  العنانزة  الفائز  ح�شد  حيث 

م�شابقة اثيوبيا الدولية حلفظ القراآن الكرمي 

مب�شاركة مت�شابقني من ٥0 دولة حول العامل .

العربي  البنك  ع��ام  م��دي��ر  ه��ن��اأ  جانبه  م��ن 

ال�شاب  الع�شلي  اإياد  ال�شيد  اال��دويل  اال�شالمي 

حم��م��د ن���وح ال��ع��ن��ان��زة ، واأ����ش���اف  “ ب����اأن ه��ذا 

التكرمي له اأهمية.

التفا�سيل �ص »7«

االأنباط – دالل عمر

ل�����ش��وؤون  ال�����وزراء      ق���ال م�شت�شار رئ��ا���ش��ة 

اجلرعة  ان  البلبي�شي  ع��ادل  الدكتور  ال�شحة 

كورونا  ف��رو���ض  مطعوم  م��ن  الرابعة  امل��ع��ززة 

متوفرة ولكنها غر اإلزامية ، داعياً االأ�شخا�ض 

من  اأك��رث  املطعوم  اأخذهم  على  م�شى  الذين 

الرابعة  اأو  الثالثة  اجلرعة  باأخذ  �شهور  �شتة 

حر�شاً على �شالمتهم .

  وعن مطعوم االنفلونزا وكورونا معا، قال 

مل  امل��ط��ع��وم  ان  اأم�����ض  ل�”االأنباط”  البلبي�شي 

يطرح يف ال�شوق العاملي لغاية االآن، وعند توفره 

�شت�شريه .

التفا�سيل �ص »3«

االنباط-عمان

اأكد الناطق االإعالمي با�شم مديرية االأمن 

العام اأن اجلهود املتوا�شلة التي با�شرتها فرق 

التحقيق تو�شلت ملعلومات قادتها اإىل حتديد 

مكان اختباء قاتل فتاة اجلامعة املدعو "عدي 

خالد عبداهلل ح�شان" ومن مواليد 198٥، يف 

اإحدى املزارع يف منطقة بلعما.

الفور  على  اأمنية حتركت  قوة  اأن  واأ�شاف 

ل���ت���داه���م امل����وق����ع، وح���ا����ش���رت ال���ق���ات���ل ال���ذي 

ت�شليم  راف�����ش��اً  راأ���ش��ه،  ب��اجت��اه  �شالحه  اأ�شهر 

القوة  قامت  حيث  باالنتحار،  وم��ه��دداً  نف�شه 

النار  واأط��ل��ق  ذل��ك  رف�ض  اأن��ه  اإال  مبفاو�شته 

من  االأمي����ن  اجل��ان��ب  منطقة  يف  نف�شه  ع��ل��ى 

التقرير  بح�شب  االمي����ن(  )ال�����ش��دغ  ال���راأ����ض 

الطبي االأويل ، ومت نقله للم�شت�شفى – ق�شم 

والعالمات  للوعي  ف��اق��داً  احلثيثة،  العناية 

احليوية.  

ج���ه���وداً  اأن  االإع�����الم�����ي  ال���ن���اط���ق  وب�����ني   

م��ت��وا���ش��ل��ة يف ك��اف��ة ال��ن��واح��ي اال���ش��ت��خ��ب��اري��ة 

ب����داأت وف����ور ورود ال��ب��الغ عن  وال��ع��م��ل��ي��ات��ي��ة 

اأوعز مدير االأمن العام منذ  اجلرمية، حيث 

من  حتقيقي  فريق  بت�شكيل  االأوىل  اللحظة 

م��دار  ع��ل��ى  للعمل  املخت�شة  ال���وح���دات  ك��اف��ة 

ال�شاعة وباإ�شراف مبا�شر منه.

واأ�شاف ان الفريق  قام بجمع املعلومات 

ومتابعة كافة التفا�شيل واالأحداث وما مت 

للو�شول  اجل��رمي��ة،  م�شرح  م��ن  التقاطه 

الذي خطط جلرميته وحاول  القاتل  اىل 

�شيفلت  اأن��ه  منه  ظنا  واأث���ره  هويته  اخفاء 

من يد العدالة .

واأو����ش���ح ان ال��ق��ات��ل ت�����وارى ع���ن االن��ظ��ار 

توا�شله  يثبت  ان  دون  للجرمية  ارتكابه  فور 

اأن االأ�شاليب  اإال  اأو ذوي��ه،  اأٍي من معارفه  مع 

التحقيقية الدقيقة مكنت الفريق من حتديد 

ه��وي��ت��ه، وم��ك��ان �شكنه، وج���رت م��داه��م��ت��ه يف 

عدد من املواقع التي تردد عليها قبل ارتكاب 

اجلرمية وبعدها.

طيلة  ا�شتمرت  البحث  عملية  اأن  واأ���ش��اف 

ت��ه��اون،   وب�����ش��ك��ل مكثف دون  امل��ا���ش��ي��ة  االأي�����ام 

و ب��اح��راف��ي��ة ع��ال��ي��ة، حل��ني م��داه��م��ة مكان 

اختباء القاتل وحما�شرته م�شاء ام�ض.

واأو�����ش����ح اأن����ه مت ���ش��ب��ط ال�����ش��الح ال��ن��اري 

الذي كان بحوزته، وقام فريق من املختربات 

اجل��ن��ائ��ي��ة ب��ج��م��ع ك���اف���ة االأدل�������ة ال���ش��ت��ك��م��ال 

اإىل اجل��ه��ات  ال��ق�����ش��ي��ة  ال��ت��ح��ق��ي��ق، واإح����ال����ة 

الق�شائية املخت�شة وفقاً للقانون. 

ال���ع���ام بخال�ض  وت��ت��ق��دم م��دي��ري��ة االم����ن 

العزاء لذوي ال�شحية ولزمالءها وللمجتمع 

كل  �شتطال  العدالة  ي��د  اأن  م��وؤك��دة  االردين، 

جمرم مهما حاول الت�شليل، واأنها  �شت�شرب 

االع��ت��داء على  نف�شه  ل��ه  ت�شول  م��ن  ك��ل  على 

اأرواح االآمنني، وتهديدهم، كائناً من كان، ويف 

اإطار من القانون.

معلومات  اأي��ة  ن�شر  عدم  باجلميع  واأهابت 

غ���ر م��وث��وق��ة ح���ول اجل���رمي���ة وع����دم اإع����ادة 

التوا�شل  م��واق��ع  ع��رب  ت��داول��ه  ي��ت��م  م��ا  ن�شر 

اجلهات  ع��ن  ���ش��ادراً  يكن  م��ا مل  االجتماعي، 

الر�شمية، خا�شة اأن الكثر مما ُن�شر كان غر 

�شحيحاً و�شاهم يف ن�شر االإ�شاعات املغلوطة..

يد العدالة ستطال كل مجرم مهما حاول إخفاء أثره

وفاة المشتبه به بقتل 
فتاة في جامعة خاصة بعدما أطلق 

النار على نفسه

االنباط – وكاالت 

ت�شابق �شلطات االحتالل االإ�شرائيلي الزمن 

التهويدي  الت�شوية”  “قانون  ي�شمى  م��ا  ع��رب 

الذي اأقرته قبل �شنوات، لو�شع يدها على اأرا�ٍض 

واعتبارها  املبارك،  االأق�شى  للم�شجد  مال�شقة 

“اأرا�شي دولة”؛ لت�شهيل اأعمال احلفريات حتت 
اأ�شا�شات امل�شجد

“اإ�شرائيل”  اأ�شدرت   ،2018 اآذار  ويف مار�ض/ 

قانون “الت�شوية” والذي يعني ت�شوية االأرا�شي 

ب��ال��ق��د���ض ل��ي��خ��دم امل��خ��ط��ط��ات اال���ش��ت��ي��ط��ان��ي��ة 

وامل�شتوطنني  االإ�شرائيلية  احل��ك��وم��ة  وهيمنة 

على اأرا�شي املقد�شيني

ق���ب���ل ع�����ام 2020  وب��������داأ االح�����ت�����الل ف���ع���ل���ي���اً 

اأحياء مقد�شية يزعم  اأرا���ٍض يف  بال�شيطرة على 

االحتالل وجود اأمالك يهودية فيها

اأخطر خطوة بداأتها �شلطات االحتالل  لكن 

االأر����ض  على  الت�شوية  تطبيق  وه��ي  اأي����ام،  قبل 

امل��ال���ش��ق��ة ل��ل��م�����ش��ج��د االأق�������ش���ى م���ن ال��ن��اح��ي��ة 

وفق  االأم��وي��ة،  الق�شور  وه��ي منطقة  اجلنوبية 

الباحث املقد�شي فخري اأبو دياب

ويقول اأبو دياب لوكالة “�شفا”: اإن �شلطات 

23 يونيو اجل��اري، بفر�ض  االحتالل �شرعت يف 

الت�شوية على 17 دومًنا من املنطقة التي حتوي 

الق�شور االأموية

ينزع  االإج����راء  ب��ه��ذا  االح��ت��الل  اأن  وي�شيف 

هذه االأرا�شي .

التفا�سيل �ص »9«

 عبر »قانون التسوية«.. االحتالل يسابق الزمن للسيطرة 
على محيط األقصى وتحذيرات من انهيارات بالمسجد
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

 الفايز : ال يجوز السكوت على ممارسات 
االفتراء واللغة البذيئة بوسائل التواصل

 قرار قضائي بوقف مالحقة نقابة 
المعلمين عن الجرائم المسندة إليها

االنباط- عّمان

 ق���ال رئ��ي�����س جم��ل�����س االأع���ي���ان في�سل 

ال�سكوت عمن  يعد مقبوال  اإن��ه مل  الفايز 

والتدلي�س،  وال��ك��ذب  االف���رتاء  مي��ار���س��ون 

وي����ت����ع����ر�����س����ون الأع�������را��������س امل����واط����ن����ن 

تعليقاتهم  يف  ب��ذي��ئ��ة  ل��غ��ة  وي�ستخدمون 

ع����ر م����واق����ع ال���ت���وا����س���ل االج���ت���م���اع���ي، 

كل  بها  يقبل  ال  واإ����س���اءات  تعليقات  وه��ي 

ديننا  من  لي�ست  وهي  �سريف،  حر  اإن�سان 

واخالقنا وتقاليدنا.

ويف بيان ا�سدره ام�س االأحد، قال “اإننا 

جميعا مع حرية الراأي والتعبري، وحرية 

ال��ن��ق��د امل��ه��ن��ي امل��و���س��وع��ي، ه���ذه احل��ري��ة 

ال��ق��ان��ون،  و�سانها  ال��د���س��ت��ور  كفلها  ال��ت��ي 

ف��امل�����س��وؤول��ي��ة وامل��ه��ن��ي��ة وامل��و���س��وع��ي��ة، هي 

الثوابت االأ�سا�سية والروافع القوية، التي 

تقوم عليها حرية ن�سر وابداء الراأي، لكن 

اإ�ساءات وجتريح واغتيال لل�سخ�سية  دون 

ب��االأع��را���س واالأخ�����الق وقيمنا  وال��ط��ع��ن 

وعاداتنا” .

وط���ال���ب ال���ف���اي���ز ب�������س���رورة االإ�����س����راع 

باإجراء التعديالت القانونية التي ت�سمن 

حم��ا���س��ب��ة م��رت��ك��ب��ي م��ث��ل ه����ذه اجل���رائ���م 

االإلكرتونية  املواقع  بع�س  يف  تن�سر  التي 

وم��ا  ال��ف��ي�����س��ب��وك،  ع��ل��ى  �سفحاتها  وع���ر 

االجتماعي  التوا�سل  و�سائل  ع��ر  ين�سر 

التعليقات  نا�سر  بحق  العقوبات  وتغليظ 

واالأك��اذي��ب  االإ���س��اءات  من  للحد  وكاتبها، 

واالفرتاءات التي تن�سر، وباتت تهدد امن 

ان��ه من  م��وؤك��دا  وا���س��ت��ق��راره��ا،  املجتمعات 

اجلهات  ا�ستمرار  واملعقول،  املقبول  غري 

التوا�سل  مل��واق��ع  ال�سماح  ال��ع��الق��ات  ذات 

االجتماعي بن�سر هذه االإ�ساءات.

االنباط- عمان

ب��داي��ة عمان ب�سفتها  اأ���س��درت حمكمة 

اال�ستئنافية، ام�س االأحد، قرارها املت�سمن 

ق��ب��ول اال���س��ت��ئ��ن��اف امل��ق��دم م��ن ق��ب��ل نقابة 

ال�سادر  ال��ق��رار  وف�سخ  مو�سوعا،  املعلمن 

ال�����س��ادر  ع��ن حمكمة �سلح ح��ق��وق ع��م��ان 

واملت�سمن   ،2020 االأول  كانون   31 بتاريخ 

حل نقابة املعلمن واحلكم بوقف مالحقة 

لها  امل�سندة  اجل��رائ��م  جميع  ع��ن  النقابة 

كونها من اأ�سخا�س القانون العام، وبالوقت 

ذات��ه ق��ررت املحكمة تاأييد القرار القا�سي 

ب��ح��ل جم��ل�����س ن��ق��اب��ة امل��ع��ل��م��ن االأردن���ي���ن 

والهيئة املركزية وهيئات الفروع.

وب�������ن ال������ق������رار اأن����������ه، وف���ي���م���ا ي��ت��ع��ل��ق 

باال�ستئناف املقدم من قبل اأع�ساء جمل�س 

النقابة، قررت املحكمة تاأييد احلكم ال�سادر 

باإدانتهم عن جرم التجمهر غري امل�سروع، 

املوؤ�س�سات  وج��رم احل�س على الكراهية يف 

التعليمية، واملت�سمن احلكم على كل واحد 

منهم باحلب�س مدة �سنة واح��دة حم�سوبة 

لهم مدة التوقيف، اإال اأنه ونظرا اإىل عمر 

امل�����س��ت��اأن��ف��ن، ول��رغ��ب��ة امل��ح��ك��م��ة مبنحهم 

ف��ر���س��ة اأخ������رى االأم������ر ال�����ذي ي��ع��ت��ر من 

قررت  الق�سائية،  املخففة  االأ�سباب  قبيل 

املحكمة وعمال باأحكام املادة 100 من قانون 

ال�����س��ادرة  ال��ع��ق��وب��ة  تخفي�س  ال��ع��ق��وب��ات، 

اأ�سهر  لت�سبح احلب�س مدة ثالثة  بحقهم 

مدة  لهم  حم�سوبة  وال��ر���س��وم  منهم،  لكل 

التوقيف.

 مجلس الوزراء يقر األسباب الموجبة لمشروع نظام 
تشكيالت الوزارات والدوائر الحكومية

االنباط- عمان

ال��ت��ي  ال������وزراء يف جل�سته  اأق�����رَّ جم��ل�����س   

عقدها، ام�س االأحد، برئا�سة رئي�س الوزراء 

املوجبة  االأ�سباب  اخل�ساونة،  ب�سر  الدكتور 

وائ��ر  وال��دَّ ال���وزارات  ت�سكيالت  نظام  مل�سروع 

 ،2022 املالية  لل�سنة  احلكوميَّة  وال��وح��دات 

التَّ�سريع وال���راأي ب�سفة  دي��وان  اإىل  واأح��ال��ه 

اال�ستعجال، متهيداً الإقراره.

املُحدثة  الوظائف  على  التعين  و�سيبداأ 

وائ����ر  ���اغ���رة جل��م��ي��ع ال���������وزارات وال����دَّ وال�������سَّ

 ،2022 احل��ايل  للعام  احلكوميَّة  وال��وح��دات 

اعتباراً من تاريخ 2022/8/1، �سريطة توفر 

الغاية،  ل��ه��ذه  ال��الزم��ة  ��ة  امل��ال��يَّ �سات  املخ�سَّ

ة. وبالتَّن�سيق مع دائرة املوازنة العامَّ

بن  ��ف��ن  امل��وظَّ نقل  ق���رارات  �ستكون  كما 

وال���وح���دات احلكوميَّة  وائ���ر  وال���دَّ ال�����وزارات 

وذلك   ،2022/7/1 تاريخ  من  اعتباراً  نافذة 

واتب  لتجنُّب حدوث عجز على جمموعة الرَّ

واالأج����ور وال��ع��الوات يف م��وازن��ات ال���وزارات 

وائر والوحدات احلكوميَّة لعام 2022. الدَّ

��ق��ل وح��رك��ات  ال��نَّ و���س��ي��ت��ّم تنفيذ ق����رارات 

فن  املوظَّ بع�س  اأو���س��اع  وت��ع��دي��ل  ف��ي��ع  ال��رتَّ

اأثناء  ة  العامَّ امل��وازن��ة  دائ��رة  اإىل  وردت  التي 

االإعداد النهائي مل�سروع النظام.

وواف�����ق جم��ل�����س ال������وزراء ع��ل��ى االأ���س��ب��اب 

املوجبة مل�سروع نظام معدل لنظام ترخي�س 

واإن�سائها ل�سنة  ة  االأردنيَّة اخلا�سَّ اجلامعات 

وبهدف  اال�ستثمار،  ت�سجيع  لغايات   ،2022

ح���ل امل�����س��ك��الت ال���ت���ي ظ���ه���رت ع��ن��د ت��ق��دمي 

ط���ل���ب���ات اإن�������س���اء اجل���ام���ع���ات ح�����ول م��ف��ه��وم 

التملُّك.

املوجبة  االأ�سباب  على  املجل�س  واف��ق  كما 

 ،2022 ل�سنة  ع��ات  ال��ت��رُّ جمع  نظام  مل�سروع 

ب��ه��دف حت��دي��ث ال��ن��ظ��ام احل����ايل، ومعاجلة 

ب��ع�����س امل�����س��ائ��ل ف��ي��ه، ك��م��راع��اة ال��ت��ط��ّورات 

االإلكرتونيَّة يف عمليَّة جمع الترعات.

اإىل  اجل��دي��د  النظام  م�سروع  يهدف  كما 

م��ن االعتماد على  واأف��راده��ا  ���س��ر 
ُ
االأ متكن 

م�ساريع �سغرية  اإق��ام��ة  ط��ري��ق  ع��ن  ات  ال����ذَّ

ُم��ن��ت��ج��ة م���ن اأم�������وال ال���ت���رع���ات، ومت��ك��ن 

م�ستوى  حت�سن  م��ن  ��ة  اخل��رييَّ ��ات  اجل��م��ع��يَّ

اخلدمات التي تقدمها يف مناطق اأعمالها.

ال�������وزراء على  ذل����ك، واف����ق جم��ل�����س  اإىل 

��ة ل��ل��ح��دِّ م��ن عمل  ��ة ال��وط��ن��يَّ اال���س��رتات��ي��ج��يَّ

ة  – 2030، واخلطَّ  2022 ل��الأع��وام  االأط��ف��ال 

��ة ل��ه��ا ل��ل��ع��ام احل������ايل، وت��ك��ل��ي��ف  ال��ت��ن��ف��ي��ذيَّ

كل  فيها  ورد  م��ا  بتنفيذ  ة  املخت�سَّ اجل��ه��ات 

ح�سب اخت�سا�سه.

��ة ب��ه��دف م��راع��اة  وت���اأت���ي اال���س��رتات��ي��ج��يَّ

اخليَّة واخلارجيَّة  ات الدَّ التغرّيات وامل�ستجدَّ

ال��ت��ي ان��ع��ك�����س��ت ع��ل��ى واق����ع ع��م��ل االأط���ف���ال، 

��ع��دي��الت ال��ت��ي ط����راأت على  اإ���س��اف��ة اإىل ال��تَّ

���ة وحت����دي����داً ق��ان��ون  �����س��ري��ع��ات ال���وط���ن���يَّ ال��تَّ

امل�سوحات  وحت��دي��ث   ،2014 ل��ع��ام  االأح����داث 

واالإح�ساءات املتعلِّقة بعمل االأطفال.

ال����وزراء  ر جمل�س  ق���رَّ اآخ����ر،  ع��ل��ى �سعيد 

ة  العامَّ االإح�ساءات  دائ��رة  عام  مدير  اإحالة 

ال�سن  لبلوغه  التَّقاعد  اإىل  وابكة  ال�سَّ �ساهر 

القانوين.

اأربعة حمافظن  اإحالة  املجل�س  ر  قرَّ كما 

وه���م:  ��ق��اع��د  ال��تَّ اإىل  ���ة  اخ���ل���يَّ ال���دَّ وزارة  يف 

ال��دك��ت��ور خ��ال��د اجل��ب��ور، وع��ام��ر اجلعافرة، 

از. ان، وفي�سل الفوَّ د اأبو رمَّ والدكتور حممَّ

وواف��������ق امل���ج���ل�������س ع���ل���ى ت���رف���ي���ع اأرب����ع����ة 

رتبة  اإىل  ��ة  اخ��ل��يَّ ال��دَّ وزارة  يف  م��ت�����س��ّرف��ن 

وخالد  رايرة،  ال�سَّ اإ�سماعيل  وهم:  حمافظ 

ريف. اج، وح�سن اجلبور، وقبالن ال�سَّ احلجَّ

خالل لقائه الرئيس الفلسطيني في عمان

الملك: ال شيء أهم من القضية الفلسطينية 
بالنسبة للمملكة

االنباط-عمان

الثاين، خالل  امللك عبداهلل  اأكد جاللة   

حممود  الفل�سطيني  الرئي�س  باأخيه  لقائه 

احل�سينية،  ق�����س��ر  يف  االأح�����د  ام�����س  ع��ب��ا���س 

الثابت  الها�سمية  االأردن��ي��ة  اململكة  م��وق��ف 

جت����اه ال��ق�����س��ي��ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، وال���داع���م 

حقوقهم  ن��ي��ل  يف  الفل�سطينين  ل��الأ���س��ق��اء 

العادلة وامل�سروعة.

وق����ال ج��الل��ة امل���ل���ك، خ���الل ال��ل��ق��اء، اإن 

الفل�سطيني  ال�سعب  اإىل جانب  االأردن يقف 

اأه���م من  ���س��يء  وال  واأب�����دا،  دائ��م��ا  وق�سيته 

الق�سية الفل�سطينية بالن�سبة للمملكة.

الوحيد  ال�سبيل  اأن  على  جاللته  و���س��دد 

هو  االإ�سرائيلي  الفل�سطيني  ال�سراع  الإنهاء 

ح��ل ال��دول��ت��ن، ال���ذي ي�سمن ق��ي��ام ال��دول��ة 

الفل�سطينية امل�ستقلة، ذات ال�سيادة والقابلة 

ال��راب��ع م��ن ح��زي��ران  للحياة، على خ��ط��وط 

عام 1967 وعا�سمتها القد�س ال�سرقية.

على �سرورة  التاأكيد  امللك  واأع��اد جاللة 

والقانوين  التاريخي  الو�سع  على  احلفاظ 

القائم يف احلرم القد�سي ال�سريف/ امل�سجد 

االأردن  اأن  اإىل  الف���ت���ا  امل����ب����ارك،  االأق�������س���ى 

م�ستمر يف بذل كل اجلهود حلماية ورعاية 

القد�س،  وامل�سيحية يف  االإ�سالمية  املقد�سات 

هذه  على  الها�سمية  الو�ساية  منطلق  م��ن 

املقد�سات.

اأن  الفل�سطيني  والرئي�س  جاللته  واأك��د 

اخل���ط���وة امل��ط��ل��وب��ة يف ال���وق���ت ال���راه���ن هي 

وقف االإج��راءات االأحادية لفتح املجال اأمام 

ا�ستئناف املفاو�سات م�ستقبال.

يف  االأردن  اأن  اإىل  امل��ل��ك  ج��الل��ة  ول��ف��ت 

ات�����س��ال م�����س��ت��م��ر م���ع اجل���ان���ب االأم���ريك���ي، 

ويعمل على اأن تت�سدر الق�سية الفل�سطينية 

الرئي�س االأمريكي جو  زي��ارة  اأعمال  ج��دول 

بايدن للمنطقة يف ال�سهر املقبل.

�سيدعم  االأردن  اأن  اإىل  ج��الل��ت��ه  واأ����س���ار 

الفل�سطينين  االأ���س��ق��اء  حقوق  طاقته  بكل 

الفل�سطينية،  ال��ق�����س��ي��ة  م��رك��زي��ة  وي���وؤك���د 

امل�سرتكة مبدينة  القمة  خالل م�ساركته يف 

جدة، التي ت�سمل اأي�سا دول جمل�س التعاون 

املتحدة  وال��والي��ات  العربية،  اخلليج  ل��دول 

االأمريكية، وم�سر، والعراق.

وج����دد ج��الل��ة امل��ل��ك ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى اأن���ه 

ال���ت���ع���اون  يف  ت���ق���دم  اأي  حت��ق��ي��ق  مي���ك���ن  ال 

ال��ت��ق��دم يف  امل��ن��ط��ق��ة، دون  االق��ت�����س��ادي يف 

اجلهود ال�ساعية للو�سول اإىل حل للق�سية 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ل��ت��ح��ق��ي��ق م�����س��ال��ح ال�����س��ع��ب 

الفل�سطيني.

وت���ن���اول ال��ل��ق��اء ال���ت���ط���ورات االأخ������رية يف 

وانعكا�ساتها  الكني�ست،  ح��ل  بعد  اإ���س��رائ��ي��ل 

ع��ل��ى ف��ر���س حت��ق��ي��ق ال�����س��الم، اإ���س��اف��ة اإىل 

امل�ستجدات يف املنطقة.

الفل�سطيني  الرئي�س  ثمن  جانبه،  وم��ن 

امللك، يف دعم  بقيادة جاللة  االأردن  مواقف 

حقوق ال�سعب الفل�سطيني وق�سيته العادلة، 

قائال “حيثما يح�سر االأردن تكون الق�سية 

الفل�سطينية حا�سرة دائما«.

االأردنية  باجلهود  عبا�س  الرئي�س  واأ�ساد 

وامل�سيحية  االإ�سالمية  املقد�سات  حماية  يف 

بالقد�س والدفاع عنها، من منطلق الو�ساية 

الها�سمية عليها.

يواجهها  التي  التحديات  ا�ستعر�س  كما 

الفل�سطينية،  االأرا�سي  الفل�سطينيون داخل 

جراء املمار�سات االإ�سرائيلية.

الدكتور  ال����وزراء  رئي�س  ال��ل��ق��اء  وح�سر 

ب�سر اخل�ساونة، ونائب رئي�س الوزراء ووزير 

اخلارجية و�سوؤون املغرتبن اأمين ال�سفدي، 

الدكتور جعفر  امللك،  ومدير مكتب جاللة 

ح�����س��ان، وم��دي��ر امل��خ��اب��رات ال��ع��ام��ة ال��ل��واء 

اأحمد ح�سني.

الفل�سطيني  اجل���ان���ب  ع���ن  ح�����س��ره  ك��م��ا 

اأمن �سر اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير 

ح�����س��ن ال�����س��ي��خ، وم���دي���ر ج��ه��از امل��خ��اب��رات 

العامة اللواء ماجد فرج، وم�ست�سار الرئي�س 

وال�سفري  اخل��ال��دي،  جم��دي  الدبلوما�سي 

الفل�سطيني يف عمان عطااهلل خريي.

الرئي�س  ا�ستقبال  يف  امللك  جاللة  وك��ان 

الفل�سطيني حممود عبا�س لدى و�سوله اإىل 

ق�سر احل�سينية، حيث جرت للرئي�س عبا�س 

مرا�سم ا�ستقبال ر�سمية

  أكد أن األردن سيدعم بكل طاقته الموقف 
الفلسطيني في قمة جدة

 الرئيس عباس: حيثما يحضر األردن تكون 
القضية الفلسطينية حاضرة دائما

االثنني   27/ 6 / 2022
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

االثنني    27 / 6 / 2022 

األنباط – دالل عمر

    قال م�ست�سار رئا�سة الوزراء ل�سوؤون 

ال�����س��ح��ة ال���دك���ت���ور ع����ادل ال��ب��ل��ب��ي�����س��ي ان 

اجل���رع���ة امل����ع����ززة ال���راب���ع���ة م���ن م��ط��ع��وم 

ف���ريو����س ك���ورون���ا م��ت��وف��رة ول��ك��ن��ه��ا غري 

م�سى  الذين  االأ�سخا�س  داعياً   ، اإلزامية 

على اأخذهم املطعوم اأكرث من �ستة �سهور 

حر�ساً  الرابعة  اأو  الثالثة  اجلرعة  باأخذ 

على �سالمتهم .

  وعن مطعوم االنفلونزا وكورونا معا، 

ان  اأم�����س  ل�”االأنباط”  البلبي�سي  ق���ال 

املطعوم مل يطرح يف ال�سوق العاملي لغاية 

احلكومة  �ست�سرتيه  ت��وف��ره  وع��ن��د  االآن، 

املواطنني. االردنية لتطعيم 

  واأكد البلبي�سي ان االنفلونزا احلالية 

غ��ري م��ن��ت�����س��رة ب�����س��ك��ل ك��ب��ري ب��ني ال��ن��ا���س، 

ولكنها موجودة وفقاً للفحو�سات الطبية 

احلالية.

اللجنة  ع�سو  ق��ال  ذات��ه،  ال�سياق  ويف    

ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��ي��ق��ظ��ة ال���دوائ���ي���ة ول��ق��اح��ات 

ك����ورون����ا وم�����س��ت�����س��ار ال���ع���الج ال�����س��ري��ري 

والدوائي، الدكتور �سرار بلعاوي ان عودة 

املواطنني باالأمان  فتح القطاعات و�سعور 

وانتهاء  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  بتبخر  ال��زائ��ف 

اجل��ائ��ح��ة ، وظ��ه��ور امل�����س��وغ اجل��دي��د بني 

وال�سّيما  اجلائحة”  “�سجر  وهو  النا�س 

تنا�سي  اإىل  اأدى   ، ال�سحي  احلجر  �سجر 

ارت����داء ال��ك��م��ام��ة واالل���ت���زام ب���االإج���راءات 

الوقائية االحرتازية من عدم االختالط 

وال���ب���ع���د ع���ن االأم����اك����ن ���س��ي��ئ��ة ال��ت��ه��وي��ة 

وت��ن��ا���س��ي اأه��م��ي��ة اأخ���ذ ج��رع��ات امل��ط��ع��وم ، 

حالياً  الوبائية  ل��الرت��دادات  �سيوؤدي  مما 

يف ف�سل ال�سيف .

التنف�سي  كورونا  فريو�س  ان  واأو�سح    

يف  وي��خ��ف  اأك���رث  ال�ستاء  يف  ين�سط  ال���ذي 

اأج���واء ال�سيف الرت��ف��اع درج���ات احل��رارة 

ت��ق��ل ���س��رع��ة ان��ت�����س��اره ب��ني ال��ن��ا���س، وه��ذا 

النا�س  بني  الكبري  االختالط  ان  اليعني 

يوؤدي الرتفاع اأعداد امل�سابني ب�”كورونا” 

وهي  الوبائية  باالرتدادات  ماي�سمى  وهو 

ل��ي�����س��ت م���وج���ة ج���دي���دة م��ت��وق��ع��اً وج���ود 

اإ����س���اب���ات م��رت��ف��ع��ة يف ف�����رتات م��ت��ب��اع��دة  

والتزام  امل��وج��ودة  الفعاليات  على  تعتمد 

النا�س بالكمامة وتقليل االختالط.

   وتوقع حدوث موجة وبائية جديدة 

يف ف�����س��ل ال�����س��ت��اء امل��ق��ب��ل وال����س���ّي���م���ا مع 

اأي  “بي  اأوميكرون  من  متحورات  ظهور 

وال�����س��ري��ع��ة  ال�سعيفة   ،  ”5 اأي  ب��ي  و   4

االن����ت���������س����ار ل���ي���ك���ون ج���م���ي���ع امل���واط���ن���ني 

معر�سني لالإ�سابة بكورونا ، حتى الذين 

�سد  املناعة  الأن  املطعوم،  جرعات  اأخ��ذوا 

ل�ست  االن�����س��ان  ج�سم  يف  تبقى  ال��ف��ريو���س 

اأق�سى. �سهور كحد 

  واأو�����س����ى ب���ل���ع���اوي ب����االل����ت����زام اأك����رث 

باالأماكن  واالبتعاد  الوقائية  باالجراءات 

الكبرية،  التجمعات  وذات  التهوية  �سيئة 

باجراء  ال�سحية  ال�سلطات  اأو�سى  فيما  

املقبل،  ال�ستاء  مو�سم  قبل  تطعيم  حملة 

ان��ك�����س��رت ع��امل��ي��اً  “ اجل��ائ��ح��ة  ان  م��ب��ي��ن��اً 

لي�سكل  م��وج��وداً  م���ازال  ال��ف��ريو���س  ولكن 

وهنالك  هنا  الوبائية  باجليوب  ماي�سمى 

اأخذ  عن  بع�سهم  امتناع  ب�سبب  الدول  يف 

بعد  االن�سان  لدى  املناعة  ونزول  املطعوم 

عدة �سهور من اآخذه للمطعوم”.

  وقال ان �سركات االأدوية العاملية مثل 

“نوڤا ڤاك�س” اأعلنت عن مطعوم جديد 
�سد االن��ف��ل��ون��زا وف��ريو���س ك��ورون��ا م��ع��اً ، 

فيمت اأعلنت �سركة  التكنولوجيا احليوية 

م��ط��ع��وم  ع����ن  “مودرنا”  االأم����ريك����ي����ة 

“اأوميكرون”  م��ت��ح��ورات  ���س��د  حم���دث 

�ساماًل  مطعوما  ليكون  معاً  واالنفلونزا 

مبا ي�سمى )اثنان ب� واحد( ، و�سيتم اأخذه 

املقبلني  االأول  وت�سرين  اآب  �سهري  ب��ني 

ال�ستاء.  قبل ف�سل 

االأغ��ذي��ة  م��راج��ع��ني الإدارة  ان  ي��ذك��ر    

وال��ع��ق��اق��ري االأم���ريك���ي���ة ق���ال���وا  اإن ل��ق��اح 

“موديرنا” يبدو اآمنا وفعااًل لال�ستخدام 
بني  اأعمارهم  ت��رتاوح  الذين  االأطفال  يف 

بع�س  ح���دت  فيما   ، ع��ام��اً  و17  ���س��ه��ور    6

لقاحات  ا�ستخدام  م��ن  االوروب��ي��ة  ال��دول 

االأ�سغر،  العمرية  للفئات  “موديرنا” 
ب��ع��د اأن اأظ���ه���رت ب��ع�����س ال���درا����س���ات اأن��ه��ا 

مرتبطة بزيادة خماطر االإ�سابة بالتهاب 

القلب.

االنباط- عامن

 ودع وزي����ر ال�����س��ح��ة ال��دك��ت��ور ف��را���س 

الطبية  البعثة  االأح����د،  ام�����س  ال���ه���واري، 

املرافقة للحجاج االأردنيني.

الهواري على جاهزية  الدكتور  واّطلع 

البعثة املكونة من 20 موظفا من الكوادر 

واالإمكانيات  واالإدارية،  والفنية  ال�سحية 

وم�ستلزمات  واأدوي���ة  اأجهزة  من  الطبية 

ط���ب���ي���ة، ل��ت��ل��ب��ي��ة االح���ت���ي���اج���ات ال��ط��ب��ي��ة 

للمر�سى اأثناء اأداء منا�سك احلج.

البعثة  اأف��راد  ال��ه��واري،  الدكتور  ودع��ا 

الطبية  اخل���دم���ات  ت��ق��دمي  اإىل  ال��ط��ب��ي��ة 

جلميع امل��ر���س��ى م��ن احل��ج��اج االأردن��ي��ني 

البعثة  يق�سد  وم��ن   48 ع��رب  وم�سلمي 

للعالج.

م���ن ج��ه��ت��ه، ب���ني رئ��ي�����س ب��ع��ث��ة احل��ج 

ال��ط��ب��ي��ة االأردن����ي����ة ال��دك��ت��ور ب�����س��ي��م بني 

من  ت�ستطيع  ما  �ستبذل  البعثة  اأن  هاين 

ال�سحية  الرعاية  خدمات  لتقدمي  جهد 

 3600 ب���  عددهم  يقدر  والذين  للحجيج، 

مواطن.

ح�����ددت  ال�������س���ح���ة  وزارة  اأن  ي����ذك����ر 

متطلبات  على  بناء  البعثة  يف  امل�ساركني 

و���س��ع��ه��ا اجل����ان����ب ال�������س���ع���ودي ل��ل��ب��ع��ث��ات 

ال���ط���ب���ي���ة امل���������س����ارك����ة، وب���ال���ت���ن�������س���ي���ق م��ع 

وامل��ق��د���س��ات  وال�������س���وؤون  االأوق������اف  وزارة 

االإ�سالمية.

 مذكرة تعاون العتماد المشاريع والبرامج 
بين التربية والمجلس الثقافي البريطاني

االنباط- عامن

واملجل�س  والتعليم  الرتبية  وزارة  وقعت 

ال��ث��ق��ايف ال��ري��ط��اين، ام�����س االأح�����د، م��ذك��رة 

تفاهم، العتماد امل�ساريع والرامج التي �سيتم 

تنفيذها من خالل املجل�س.

ووق���ع امل��ذك��رة ع��ن ال����وزارة وزي���ر الرتبية 

والتعليم الدكتور وجيه عوي�س، وعن املجل�س 

يف  للمجل�س  العام  املدير  الريطاين  الثقايف 

االأردن/املدير االإقليمي يف ال�سرق االأدنى �سمر 

���س��اه، بح�سور وزي���ر ال��دول��ة ل�����س��وؤون ال�سرق 

الدكتورة  الريطانية  اخلارجية  يف  االأو�سط 

اأماندا ميلينغ، وال�سفرية الريطانية يف عمان 

بريدجيت برند، واأم��ني عام ال��وزارة لل�سوؤون 

ومدير  العجارمة،  ن��واف  الدكتور  التعليمية 

الرتبية والتعليم للواء ماركا الدكتور اأجمل 

طويقات.

واأ����س���اد ع��وي�����س خ���الل ت��وق��ي��ع امل���ذك���رة يف 

م��در���س��ة ���س��اح��ي��ة االأم�����ري ح�����س��ن االأ���س��ا���س��ي��ة 

التي  الت�ساركية  ال��ع��الق��ة  بعمق  املختلطة، 

تربط االأردن وبريطانيا، اآماًل ا�ستمرار الدعم 

التطوير  ت��ع��زي��ز  ب��رام��ج  يف  �سيما  وال��ت��ع��اون 

املهني ملعلمي اللغة االإجنليزية، والتي ت�سكل 

قيمة م�سافة يف حت�سني قدراتهم، والرامج 

والدورات التي يقدمها املجل�س.

من جانبها، اأك��دت ميلينغ عمق العالقات 

يف  وخا�سة  ال�سديقني،  البلدين  تربط  التي 

املجاالت التعليمية، مبدية ا�ستعداد احلكومة 

الريطانية لدعم ال��وزارة يف تنفيذ خططها 

وبراجمها التطويرية.

ياأتي يف  التعاون  ه��ذا  اأن  �ساه  ب���دوره، بني 

اللغة  امل��ه��ن��ي ملعلمي  ال��ت��ط��وي��ر  ت��ع��زي��ز  اإط����ار 

االإجنليزية، وحت�سني جودة تدري�سها، وتزويد 

اللغة  مب��ه��ارات  االأردين  ال�سباب  م��ن  االآالف 

االجن��ل��ي��زي��ة ال��ت��ي ي��ح��ت��اج��ون��ه��ا، م���وؤك���دا اأن 

املذكرة ت�سعى لال�ستفادة من خ��رات اململكة 

املتحدة الإفادة املزيد من املعلمني والطالب يف 

جميع اأنحاء االأردن.

اتفاقيات  توقيع  �سيتم  امل��ذك��رة  وبح�سب 

الحقا، لتنفيذ جمموعة من امل�ساريع اأبرزها: 

النجاح  اأج����ل  م��ن  التعليم  ب��رن��ام��ج  م�����س��روع 

لتدريب معلمي اللغة االإجنليزية يف املدار�س 

م�ستوى  على  ال��وق��وف  وبرنامج  احلكومية، 

يف  معلميها  ل��دى  احل���ايل  االإجنليزية  اللغة 

اإخ�ساعهم  امل���دار����س احل��ك��وم��ي��ة م��ن خ���الل 

الخ��ت��ب��ار م�����س��ت��وى ع��امل��ي وم��ع��ت��م��د يقي�س 5 

جم���االت مف�سلة وه���ي) ال��ق��واع��د، امل��ف��ردات، 

ال����ق����راءة، اال����س���ت���م���اع، ال��ك��ت��اب��ة وامل���ح���ادث���ة(، 

اللغة  ن���ادي  تاأ�سي�س  برنامج  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 

مع  تتما�سى  عاملية  مبوا�سفات  االإجن��ل��ي��زي��ة 

اأو  بع�س  يف  ومتطلباته  الع�سر  م�ستحدثات 

جميع مدار�س امللك عبداهلل الثاين للتميز.

ميلينغ،  والدكتورة  عوي�س  الدكتور  وك��ان 

ق��د التقيا ع��ددا م��ن طلبة املدر�سة م��ن ذوي 

االإع��اق��ة واأول���ي���اء اأم���وره���م، ودار ح���وار حول 

عملية دمج الطلبة يف املدر�سة، واأبدى اأولياء 

االأمور والطلبة خاللها ارتياحهم لالإجراءات 

املتخذة يف هذا املجال.

 وزير الصحة يودع البعثة الطبية المرافقة للحجاج األردنيين

االنباط- عامن

ق���ال ال��ع��ني ح�سني ه���زاع امل��ج��ايل اإن ق��رار 

ال��ث��اين ت�سكيل جلنة  امل��ل��ك ع��ب��د اهلل  ج��الل��ة 

حتديث املنظومة ال�سيا�سية ياأتي يف �سياق روؤية 

وامل�ساركة  ال�سيا�سي،  العمل  الأهمية  جاللته 

االأردن  ليتمكن  ال���ق���رار،  ات��خ��اذ  يف  ال�سعبية 

م��ن جت���اوز ال��ع��ق��ب��ات وال��ت��ح��دي��ات يف مئويته 

اجلديدة، وليحقق طموحات االأردنيني و�سمان 

م�ستقبلهم.

اأم�����س يف جمعية  م�ساء  واأك���د يف حما�سرة 

اإرادة  هناك  اأن  الهولندية،  االأردنية  ال�سداقة 

���س��ي��ا���س��ي��ة ن��ح��و حت���دي���ث وت��ط��وي��ر امل��ن��ظ��وم��ة 

ال�سيا�سية االأردنية، جاءت يف �سياقها التعديالت 

الد�ستورية التي دخلت حيز النفاذ، تالها اإقرار 

قانوين االأحزاب ال�سيا�سية واالنتخاب اللذين 

يدعمان م�ساركة ال�سباب واملراأة.

واأ�سار اإىل اأن املرحلة املقبلة، ويف �سياقاتها 

الد�ستورية الناظمة للحياة ال�سيا�سية، اأ�سبحت 

واقع  لتاأ�سي�س  اإنفاذها  اإىل  وبحاجة  مكتملة 

احلكومات  فيه  تتحقق  اأردين جديد،  �سيا�سي 

الرملانية املن�سودة.

وعر�س الأهمية روؤية التحديث االقت�سادي 

املنبثقة عن خمرجات ور�سة العمل االقت�سادية 

وطنية  طريق  خريطة  متثل  والتي  الوطنية، 

وواقعية،  طموحة  مبعايري  للحكومات  عابرة 

وهي نتاج عمل وطني �سارك فيه اأكرث من 500 

ممثل عن القطاعني العام واخلا�س والرملان 

وامل��ج��ت��م��ع امل�����دين واخل�������راء واالأك���ادمي���ي���ني 

الت�ساركية  اأهمية  على  م�سددا  واملتخ�س�سني، 

احل��ق��ي��ق��ي��ة ب���ني ال��ق��ط��اع��ني ال���ع���ام واخل��ا���س 

الإجن���اح ه��ذه ال���روؤي���ة، ب��االإ���س��اف��ة اإىل اإ���س��راك 

امل���واط���ن يف ات��خ��اذ ال����ق����رارات، وال��ت��ع��اون بني 

اجل��ه��ات ك��اف��ة لو�سع ت��داب��ري و���س��واب��ط على 

و���س��ائ��ل ال��ت��وا���س��ل االج��ت��م��اع��ي مل��ن��ع حتولها 

الأدوات هدامة.

االأردن  يواجهها  التي  للتحديات  وع��ر���س 

ع��ل��ى امل�����س��ت��وي��ني امل��ح��ل��ي واالإق���ل���ي���م���ي، وال��ت��ي 

واأمنيا،  �سيا�سيا  اخلارجية  التحديات  ت�سمل 

وال��داخ��ل��ي��ة ك��ال��ف��ق��ر وال��ب��ط��ال��ة وال��ت��ح��دي��ات 

الفكرية والثقافية واالجتماعية واالقت�سادية 

املعي�سية  امل���واط���ن  ح��ي��اة  ع��ل��ى  انعك�ست  ال��ت��ي 

واالج��ت��م��اع��ي��ة، ج����راء ال��ت��ب��ع��ات ال��ت��ي رتبتها 

االأوكرانية  الرو�سية  واحل��رب  كورونا  جائحة 

وتداعياتها.

ج��اه��دا  م�����س��اع��ي��ه  ي��ك��ث��ف  االأردن  اأن  واأك�����د 

ودع��م  ال�����س��وري��ة،  ل���الأزم���ة  ح��ل  اإىل  للتو�سل 

التفاهمات بني االأطراف العراقية مبا ي�سمن 

ا�ستقرار العراق ال�سقيق، باالإ�سافة اإىل احلفاظ 

على اأمن وا�ستقرار لبنان.

وا�سار اإىل اأن االأردن لي�س مبعزل عن االأزمة 

تقل�س  عنها  جن��م  ال��ت��ي  العاملية  االقت�سادية 

اأرق�����ام ال��ن��م��و االق��ت�����س��ادي، وت��ف��اق��م م�سكلتي 

الفقر والبطالة، وعرقلة اخلطط االقت�سادية 

والتنموية، ما فر�س علينا املزيد من االأعباء.

الثابت  االأردن  موقف  على  التاأكيد  واأع���اد 

جتاه الق�سية الفل�سطينية الداعي اإىل اإحقاق 

امل�ستقلة  الفل�سطينية  ال��دول��ة  واإق��ام��ة  احل��ق، 

على خ��ط��وط ال��راب��ع م��ن ح��زي��ران ع��ام 1967 

وعا�سمتها القد�س ال�سرقية، واأهمية الو�ساية 

الها�سمية على املقد�سات االإ�سالمية وامل�سيحية.

القرار  امل�ساركة يف �سنع  اإىل  ودع��ا اجلميع 

وحت���وي���ل ال��ت��ح��دي��ات اإىل ف���ر����س، وامل�����س��ارك��ة 

الفاعلة يف احلياة ال�سيا�سية وتقدمي املقرتحات 

واالأفكار التي من �ساأنها رفع م�ستوى املعي�سة 

وحت�سني ظروف احلياة.

وت��خ��ل��ل امل��ح��ا���س��رة ال��ع��دي��د م���ن االأ���س��ئ��ل��ة 

واال�ستف�سارات واملداخالت

 العين المجالي: رؤية التحديث االقتصادي خريطة طريق وطنية عابرة للحكومات

 مذكرة تفاهم بين جامعتي 
الليبية وسرت  الهاشمية 

االنباط- الزرقاء

الليبية،  الها�سمية و�سرت  وقعت جامعتا 

تعزيز  بهدف  تفاهم،  مذكرة  االأح��د،  ام�س 

اآف�������اق ال���ت���ع���اون ال��ع��ل��م��ي ب����ني اجل���ان���ب���ني، 

العملية  تطوير  �سبيل  يف  امل�سرتك  والعمل 

التعليمية.

اجلامعة  رئي�س  ن��ائ��ب  االت��ف��اق��ي��ة  ووق���ع 

املعاين، ورئي�س  الها�سمية، الدكتور �سلطان 

ج��ام��ع��ة ����س���رت، ال��دك��ت��ور ح�����س��ن ال�����س��اط��ر، 

�سم  ال��ذي  الليبي  ال��وف��د  اأع�����س��اء  بح�سور 

الدكتور  الليبية  بال�سفارة  الثقايف  امل�ست�سار 

اأح����م����د ال����دوي����ك، ون����ائ����ب رئ���ي�������س ج��ام��ع��ة 

كلية  وعميد  القبي،  الطيب  الدكتور  �سرت 

الدرا�سات العليا بالها�سمية الدكتور عدنان 

الدكتور  العلمي  البحث  وعميد  مقط�س، 

حم���م���د امل�������س���اع���ل���ة، ون����ائ����ب ع��م��ي��د ع���م���ادة 

افتيحة،  الدكتور عالء  االأكادميي  التطوير 

وم�ساعد عميد كلية الدرا�سات العليا ح�سن 

ادهيم.

التعاون يف تخطيط  وتن�س املذكرة على 

وت���ن���ف���ي���ذ ال���ب���ح���وث ال���ع���ل���م���ي���ة امل�������س���رتك���ة، 

وال��ت��ب��ادل االأك���ادمي���ي وال��ث��ق��ايف واخل���رات 

وال����ت����ج����ارب ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وال���ب���ح���ث���ي���ة ب��ني 

اجل��ان��ب��ني، واإق���ام���ة ال���ن���دوات وامل���وؤمت���رات 

والباحثني،  الطلبة  اإيفاد  وتبادل  العلمية، 

واال���س��ت��ف��ادة م��ن اإم��ك��ان��ي��ات اجل��ام��ع��ت��ني يف 

تطوير برامج الدرا�سات العليا.

وا�ستملت على تبادل زيارات اأع�ساء هيئة 

ال��ت��دري�����س ب��ني اجل��ام��ع��ت��ني، وامل��ط��ب��وع��ات، 

النهائية  باملرحلة  الدار�سني  الطلبة  واإيفاد 

م��ي��دان��ي��ة،  درا����س���ة  اأو  ت��دري��ب��ي��ة  دورات  يف 

ال���ب���اح���ث���ني يف جم���ايل  وت�������س���ه���ي���ل م���ه���م���ة 

واالإن�����س��ان��ي��ة  والتطبيقية  ال��ط��ب��ي��ة  ال��ع��ل��وم 

قبول  اإج�����راءات  وت�سهيل  اجل��ام��ع��ت��ني  ب��ني 

الطالب يف برامج الدرا�سات العليا.

ت��اأت��ي يف �سياق  امل��ذك��رة  اإن  امل��ع��اين  وق��ال 

العلمي  البحث  جم��االت  يف  التعاون  تعزيز 

والثقايف والتطوير والتدريب ونقل املعرفة 

الها�سمية  اأن  اإىل  م�����س��رياً  اجل��ان��ب��ني،  ب��ني 

تطمح دائماً لرفع م�ستوى التعليم والبحث 

ال��ع��ل��م��ي، ورب����ط ج�����س��ور ال���ت���ع���اون ال��ع��ل��م��ي 

املحلية  التعليمية  املوؤ�س�سات  بني  والثقايف 

واالإقليمية.

تعد  املذكرة  اإن  ال�ساطر  قال  من جانبه، 

والتطور يف  التقدم  رائدة يف حتقيق  خطوة 

املجاالت العلمية والبحثية بني اجلامعتني، 

املميزة  الها�سمية  اجلامعة  ب�سمعة  م�سيداً 

املحلية  اجل��ام��ع��ات  م��ن  مثيالتها  ب��ني  م��ن 

والعربية. االأردنية 
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االنباط- عامن

اأ���س��ب��ح��ت ال���ت���ع���دي���الت امل��ه��م��ة ال��ت��ي 

اأجراها االأردن على قانون العقوبات رقم 

حزيران   24 منذ  ن��اف��ذة   1960 ل�سنة   16

2022، بعد مرور 30 يوما من تاريخ ن�سر 

التعديل يف اجلريدة الر�سمية.

وق����ال اأم����ني ع���ام امل��ج��ل�����س ال��ق�����س��ائ��ي 

ال����ن����اط����ق االع�����الم�����ي ب���ا����س���م امل��ج��ل�����س 

ال���ق�������س���ائ���ي، اإن������ه ومب����وج����ب ال��ت��ع��دي��ل 

اأ�سبح باإمكان مرتكبي اجلرائم  اجلديد 

الأول مرة ومل تتجاوز عقوبتهم باحلب�س 

ع���ن ���س��ن��ة اال����س���ت���ف���ادة م���ن ال��ت��ع��دي��الت 

عليهم  للمحكوم  اأج��ازت  التي  اجل��دي��دة 

بدائل  لتطبيق  للمحاكم  طلبات  تقدمي 

ويعتمد  ل��ل��ح��ري��ة،  ال�����س��ال��ب��ة  ال��ع��ق��وب��ات 

�سلطتها  على  للطلب  املحاكم  ا�ستجابة 

ال��ت��ق��دي��ري��ة يف ت��ق��دي��ر م����دى خ��ط��ورة 

الفعل من عدمه.

م��ه��م��ة  ت���ع���دي���الت  االأردن  واأج��������رى 

ع��ل��ى ن�����س��و���س امل����واد ك���ان اأب���رزه���ا تلك 

ال�سالبة  العقوبات  ببدائل  تتعلق  التي 

ق�سايا  يف  الت�سدد  اىل  اإ�سافة  للحرية، 

الفاح�س  وال��رب��ا  واالإت������اوات،  البلطجة 

والت�سول.

وت�����س��م��ن ال��ت��ع��دي��ل ال���غ���اء امل������ادة 25 

م����ك����ررة امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���ب���دائ���ل ال���ع���ق���وب���ات 

اال���س��ت��ع��ا���س��ة  ل��ل��ح��ري��ة ومت  ال�������س���ال���ب���ة 

“للمحكمة  ب����اأن  )اأ(  ال��ف��ق��رة  يف  ع��ن��ه��ا 

يف اجل���ن���ح وب���ن���اء ع��ل��ى ت��ق��ري��ر احل��ال��ة 

اأن  التكرار  حالة  خال  فيما  االجتماعية 

الدرجة  اكت�سب احلكم  واإن  تق�سي حتى 

ال��ب��دائ��ل  م��ن  اأك���رث  اأو  ب��ب��دي��ل  القطعية 

واملراقبة  االجتماعية،  اخلدمة  التالية، 

حركة  وحتديد  وااللكرتونية  املجتمعية 

عليه”. املحكوم 

وع���رف���ت امل������ادة اخل���دم���ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 

القيام  ومبوافقته  عليه  املحكوم  ب��اإل��زام 

ب���ع���م���ل غ�����ري م�����دف�����وع االأج���������ر خل���دم���ة 

املجتمع ملدة حتددها املحكمة ال تقل عن 

40 �ساعة، وال تزيد على 100 �ساعة على 

اأن يتم تنفيذ العمل خالل مدة ال تزيد 

�سنة. على 

وت�����س��م��ن ال��ت��ع��دي��ل م��راق��ب��ة امل��ح��ك��وم 

لرنامج  باخل�سوع  ب��اإل��زام��ه  جمتمعيا 

تاأهيل حتدده املحكمة يهدف اىل تقومي 

الكرتونيا  ومراقبته  وحت�سينه،  �سلوكه 

ملدة  االلكرتونية  الرقابة  حتت  بو�سعه 

ع��ل��ى �سنة،  ت��زي��د  ���س��ه��ر وال  ت��ق��ل ع��ن  ال 

وحظر ارتياده اأماكن حمددة ال تقل عن 

�سهر وال تزيد عىل �سنة.

اأن  اإىل  25 مكررة  املادة  تعديل  واأ�سار 

للمحكمة يف اجلنايات غري الواقعة على 

التكرار  ح��االت  خ��ال  وفيما  االأ�سخا�س 

عند ا�ستخدام االأ�سباب املخففة والنزول 

العقوبة  ت�ستبدل  اأن  �سنة  اإىل  بالعقوبة 

احلالة  تقرير  على  وب��ن��اء  بها  املق�سي 

بدائل  من  اأك��رث  اأو  ببديل  االجتماعية 

املن�سو�س  للحرية  ال�سالبة  العقوبات 

عليها يف الفقرة االأوىل من هذه املادة.

واأ���س��ي��ف��ت امل����ادة 25 م��ك��رر ث��ان��ي��ا اإىل 

اأن  وال��ت��ي ن�ست على  االأ���س��ل��ي  ال��ق��ان��ون 

ال��ع��ق��وب��ة تنفيذ  ت��ن��ف��ي��ذ  ق��ا���س��ي  ي��ت��وىل 

ب��دائ��ل ال��ع��ق��وب��ات امل��ح��ك��وم ب��ه��ا، وت��ك��ون 

بدائل  تنفيذ  على  م�سرفة  العدل  وزارة 

تنفيذ  ولقا�سي  بها،  املحكوم  العقوبات 

ال��ب��دائ��ل  م���ن  اأي  ا����س���ت���ب���دال  ال��ع��ق��وب��ة 

املحكوم بها ببدائل اأخرى من املن�سو�س 

اأو  اإنقا�س  اأو  مكررة   25 امل��ادة  يف  عليها 

زي����ادة م���دة ال��ب��دي��ل امل��ح��ك��وم ب��ه �سمن 

بناء  ذات���ه،  للبديل  امل��ق��ررة  امل���دة  ح���دود 

على تقرير احلالة االجتماعية وتقارير 

املتابعة الدورية للمحكوم عليه.

ب��دائ��ل  ع��ل��ي��ه  امل��ح��ك��وم  ي��ن��ف��ذ  واإذا مل 

ق�سر  اأو  ل��ل��ح��ري��ة  ال�����س��ال��ب��ة  ال��ع��ق��وب��ات 

اأو  ل���ه ف��ي��ه  ي���د  ل�����س��ب��ب ال  ت��ن��ف��ي��ذه��ا  يف 

قا�سي  ف��اإن  لذلك،  مقبوال  ع��ذرا  اأب��دى 

ت��ن��ف��ي��ذ ال��ع��ق��وب��ة ي��ح��ي��ل م��ل��ف ال��دع��وى 

اإىل امل��ح��ك��م��ة ال��ت��ي اأ����س���درت احل��ك��م يف 

واحلكم  البديل  الغاء  يف  للنظر  اجلنح 

ب��ال��ع��ق��وب��ة ال�����س��ال��ب��ة ل��ل��ح��ري��ة امل���ق���ررة 

التي  املحكمة  اإىل  اأو  للجرمية  ق��ان��ون��ا 

للنظر  اجل���ن���اي���ات  يف  احل���ك���م  اأ�����س����درت 

ب���ه، ويف كل  امل��ق�����س��ي  ت��ن��ف��ي��ذ احل��ك��م  يف 

اأم�����س��اه��ا  ال��ت��ي  امل���دة  االأح�����وال حتت�سب 

بواقع  ال��ب��دي��ل  تنفيذ  يف  عليه  امل��ح��ك��وم 

خم�س �ساعات عن كل يوم حب�س.

حتديد  اجلديدة  التعديالت  واحالت 

العقوبات  ب��دائ��ل  تنفيذ  واآل��ي��ات  و�سائل 

ال�����س��ال��ب��ة ل��ل��ح��ري��ة مب��ا يف ذل���ك و���س��ائ��ل 

نظام  مبقت�سى  االل��ك��رتون��ي��ة  امل��راق��ب��ة 

ي�سدر لهذه الغاية.

املعدل  القانون  من   5 امل��ادة  وا�سافت 

القانون  امل��ادة 52 من  2 من  الفقرة  اىل 

االأ�سلي جرائم جديدة يجري ا�سقاطها 

او ا�سقاط العقوبة ال�سادر مبقت�ساها .

 بدء سريان تعديالت قانون العقوبات السالبة للحرية

العقبة   منصة نوى تفتتح مركز 
والتطوير للتدريب 

االنباط- العقبة

��ة ن�����وى، اإح�����دى م���ب���ادرات   اأع��ل��ن��ت م��ن�����سّ

موؤ�س�سة ويل العهد، ام�س االأح��د، عن افتتاح 

بالتعاون  والتطوير،  للتدريب  العقبة  مركز 

اإط���ار  يف  االأملاين”،  ال�����دويل  “التعاون  م���ع 

االجتماعية  “امل�ساركة  االإق��ل��ي��م��ي  امل�����س��روع 

املحلية”  امل��ج��ت��م��ع��ات  ال�����س��ب��اب يف  وم�����س��ارك��ة 

وامل��م��ول من قبل ال���وزارة االحت��ادي��ة االأملانية 

.)BMZ( للتعاون االقت�سادي والتنمية

وج�����اء االإع������الن خ����الل م���وؤمت���ر �سحفي 

العقبة  منطقة  �سلطة  ع��ن  ممثلون  ح�سره 

العهد  ويل  وموؤ�س�سة  ة،  اخلا�سّ االقت�سادّية 

االأملاين”  ال���دويل  و” التعاون  ن��وى  ة  ومن�سّ

و�سائل  ممثلي  م��ن  ع��دد  بح�سور   ،)GIZ(

االإعالم. وقال مفو�س ال�سباب وريادة االأعمال 

يف �سلطة منطقة العقبة االقت�سادية اخلا�سة 

رمزي الكباريتي، يف افتتاح املوؤمتر ال�سحفي، 

اإن العقبة تفتخر اليوم باأنها حتظى باهتمام 

جاللة امللك عبداهلل الثاين وويل العهد �سمو 

االأم���ري احل�سني ب��ن ع��ب��داهلل ال��ث��اين، واإي��الء 

قطاع ال�سباب اهتمام خا�س متثل يف ا�ستحداث 

مفو�سية ال�سباب وريادة االأعمال لتكون املظلة 

الر�سمية للعمل ال�سبابي والريادي يف العقبة، 

ال�سباب  وتبني  ب��دع��م  ه��ام  دور  لها  و�سيكون 

والرياديني اأ�سحاب الكفاءة والفكر واالإبداع، 

���س��م��ن م���ب���داأ ال���ك���ف���اءة وال���ع���دال���ة وامل�������س���اواة 

واحل��وك��م��ة ال��ر���س��ي��دة حت��ت ���س��ي��ادة ال��ق��ان��ون. 

اإن افتتاح مركز التدريب والتطوير  واأ�ساف، 

نوعية  اإ���س��اف��ة  ���س��ي��ك��ون  ال��ع��ق��ب��ة  يف  لل�سباب 

ب��اإذن اهلل لتطوير لقطاع ال�سبابي يف العقبة، 

و�ستكون ال�سلطة من اأهم ال�سركاء الداعمني 

ليتمكن من تقدمي خدماته وبراجمه لل�سباب 

يف حمافظة العقبة.

م����ن ج���ه���ت���ه، ق�����ال ال���رئ���ي�������س ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

له  كلمة  يف  ال��زع��ب��ي  اأح��م��د  “نوى”  ة  ملن�سّ

املركز �سيعمل على توفري  اإن  امل��وؤمت��ر  خ��الل 

تدريبات متخ�س�سة لل�سباب وال�سابات ترفع 

مهاراتهم  من  وتعزز  قدراتهم،  م�ستوى  من 

يف  امل��ح��ّل��ي  املجتمع  خ��دم��ة  على  وت�ساعدهم 

حمافظة العقبة ب�سكل اأكر.

ال�سباب  ���س��ريّك��ز ع��ل��ى  امل��رك��ز  اأن  واأو����س���ح 

وال�سابات يف �سن ما قبل التوظيف، و�سيعمل 

على تاأهيلهم ل�سوق العمل وم�ساعدتهم على 

على  �سيعمل  كما  ة،  اخلا�سّ م�ساريعهم  ان�ساء 

توفري البنية التحتية التقنية، وبناء القدرات، 

القطاعني  م��ع  الناجحة  ال�����س��راك��ات  وتعزيز 

ال��ع��ام واخل���ا����س وم��ن��ظ��م��ات امل��ج��ت��م��ع امل��دين 

امل��رك��ز  اأن  واأو����س���ح  التعليمية.  وال��ق��ط��اع��ات 

املجتمعّية  واخلدمة  التطّوع  مفهوم  �سيويل 

لدى ال�سباب وال�سابات اأولوّية كبرية، و�سيعمل 

توفري  خ��الل  م��ن  املفاهيم  ه��ذه  تعزيز  على 

بالتعاون  التطّوعية  الفر�س  من  كبري  ع��دد 

والتن�سيق مع �سركاء العمل يف املحافظة.

م��ن ج��ان��ب��ه، اأك���د م��دي��ر م�����س��روع امل�ساركة 

املجتمعات  يف  ال�سباب  وم�ساركة  االجتماعية 

جيل  اإع��ط��اء  اأهمية  �سميت  �ستيفان  املحلية 

ال�سباب �سوًتا واال�ستماع اإليهم ومناق�ستهم.

اخلطوات  بع�س  يتطلب  االأم���ر  اإن  وق���ال 

ح��ت��ى ي��ت��م��ك��ن ال�����س��ب��اب م���ن ت��ع��زي��ز ثقتهم 

يعك�س  ب�سكل  ���س��وت��ه��م  واإي�������س���ال  ب��اأن��ف�����س��ه��م 

احتياجاتهم وتطلعاتهم.

نوى  ة  تكون من�سّ اأن  “ي�سعدين  واأ���س��اف 

�سريًكا رئي�ساً مع م�سروع امل�ساركة االجتماعية 

املحلية  امل��ج��ت��م��ع��ات  يف  ال�����س��ب��اب  وم�����س��ارك��ة 

ال��ت��ي من  اآم��ن��ة لل�سباب  ت��وف��ري م�����س��اح��ة  يف 

لل�سباب  امل�ستقبلية  االآف���اق  ت�سكل  اأن  �ساأنها 

وتنمي معارفهم و�سقل مهاراتهم احلياتية، 

باأنف�سهم  ث��ق��ت��ه��م  اك��ت�����س��اب  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 

وقدراتهم اخلا�سة، اإنه ملن دواعي �سروري اأن 

ة نوى على اإن�ساء هذا املرفق  اأهنئ تكون من�سّ

القطاع  م��ع  �سراكات  وب��ن��اء  املمتاز  التدريبي 

اخلا�س يف منطقة العقبة لدعم ال�سباب”.



املحلي
40 االثنني  27 / 6 / 2022 

 إرسال عينات من »السيلكا« لفحصها بمختبرات دولية وسيتم االستفادة من الفوسفات بالصناعات التحويلية

عبر شراكة استراتيجية بين هيئة تنشيط السياحة وأومنيس ميديا

االنباط - مريم القاسم 

 اطلع وزير الطاقة الدكتور �صالح 

ملتقى  اع�صاء  م��ن  ع��ددا  اخلراب�صة 

ال��ن�����ص��اط��ات  ع��ل��ى   elite-النخبة

التنقيب  ال����وزارة يف  ب��ه��ا  ت��ق��وم  ال��ت��ي 

ع���ن ال��ن��ف��ط  وم����ا و���ص��ل��ت ال���ي���ه من 

ا����ص���ت���ك�������ص���اف ل�����ل�����روات ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 

وبع�ض العنا�صر النادرة .

ك��ل �صيء  ان   واو����ص���ح اخل��راب�����ص��ة 

ت��ت��ع��ام��ل م���ع���ه ال���������وزارة م����ن خ���ال 

ات���ف���اق���ي���ات م��ع��ل��ن��ة ل��ل��ج��م��ي��ع ب��غ�����ض 

ال����ن����ظ����ر ع������ن م��������دى ت���ق���ب���ل���ه���ا ل��ه��ا 

ول�������ص���روط���ه���ا ول���ك���ن ل���ك���ل ات��ف��اق��ي��ة 

 . مقامها وحيثياتها 

وق����ال ان���ه مت ار����ص���ال ع��ي��ن��ات من 

مادة ال�صيلكا اىل احد اهم املختربات 

اف�صل  وم��ع��رف��ة  لفح�صها  ال��دول��ي��ة 

ت���ك���ون ذات  ب��ح��ي��ث  ا���ص��ت��خ��دام��ات��ه��ا 

ج�����دوى اق���ت�������ص���ادي���ة ، م�����ص��ي��ف��ا ان���ه 

مت ا���ص��ت��خ��راج ال��ف��و���ص��ف��ات م��ن اك��ر 

م����ن م���ك���ان ت��ي��ت��م اال����ص���ت���ف���ادة م��ن��ه��ا 

يف ال�����ص��ن��اع��ات ال��ت��ح��وي��ل��ي��ة و���ص��م��ان 

مردوات اف�صل .

وا�صار اخلراب�صة  اىل بدء حفريات 

اجلفر  منطقة  يف  النفط  ال�صتخراج 

 ، اردنية  و�صواعد  حفارات  با�صتخدام 

بع�ض  الماكن  حتديد  عمليات  وب��دء 

ال��ع��ن��ا���ص��ر ال�����ن�����ادرة ال���ص��ت��خ��راج��ه��ا 

والنحا�ض  الذهب  معادن  اىل  ا�صافة 

الدرا�صات اىل ان وجود  ا�صارت  حيث 

ا�صتثمارها  كميات منها ميكن 

االنباط- عامن

اأعلنت هيئة تن�صيط ال�صياحة االأردنية   

ع����ن دخ���ول���ه���ا يف ����ص���راك���ة ا���ص��رات��ي��ج��ي��ة 

“كام  العرب  املوؤثرين  ال�صت�صافة ملتقى 

طال  بن  ح�صني  امللك  مركز  مدينة” يف 

ل���ل���م���وؤمت���رات يف ال���ب���ح���ر امل���ي���ت ب��امل��م��ل��ك��ة 

�صركة  تنظمه  وال��ذي  الها�صمية،  االأردنية 

اأومني�ض ميديا يف �صهر اأكتوبر املقبل.

التح�صريي  االجتماع  خال  ذلك  جاء 

مع  ال�صياحة  تن�صيط  هيئة  عقدته  ال��ذي 

اأومني�ض ميديا يف مقر الهيئة يف العا�صمة 

عمان، ومت خاله توقيع اتفاقية ال�صراكة 

الدكتور  عطوفة  قبل  من  اال�صراتيجية 

ع���ب���دال���رزاق ع���رب���ي���ات، م���دي���ر ع����ام هيئة 

ال��ذي��ب،  فهد  وال�صيد  ال�صياحة،  تن�صيط 

ال��رئ��ي�����ض ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����ص��رك��ة اأوم��ن��ي�����ض 

ميديا.

الفرة  يف  يقام  الذي  امللتقى  و�صيجمع 

ب��ني 2-5 م��ن ���ص��ه��ر اأك��ت��وب��ر ال���ق���ادم اأك��ر 

م���ن 500 م���وؤث���ر ع��ل��ى ���ص��ب��ك��ات ال��ت��وا���ص��ل 

الت�صويق  �صناعة  يف  وخمت�ض  االجتماعي 

ع��رب امل��وؤث��ري��ن م��ن خم��ت��ل��ف دول ال��وط��ن 

واأه��م  اآخ��ر  ومناق�صة  ال�صتعرا�ض  العربي 

والت�صويق  التاأثري  �صناعة  يف  ال��ت��ط��ورات 

6 جل�صات نقا�صية  املوؤثرين ويت�صمن  عرب 

و6 ور�ض عمل باالإ�صافة اإىل لقاءات يومية 

م���ع اأب�����رز ال�����ص��خ�����ص��ي��ات ال��ع��رب��ي��ة امل���وؤث���رة 

للعديد  وحلول  بتو�صيات  للخروج  وذل��ك 

من النقاط حمل النقا�ض.

ميدانية  جولة  امللتقى  �صيت�صمن  كما 

ال�صياحية  وال��وج��ه��ات  امل��راف��ق  م��ن  ل��ع��دد 

يف امل��م��ل��ك��ة االأردن�����ي�����ة ال��ه��ا���ص��م��ي��ة، ت��ل��ق��ي 

به  متتاز  م��ا  على  ال�صوء  الهيئة  خالها 

وطبيعي  تاريخي  اإرث  من  الوجهات  هذه 

وث���ق���ايف، و���ص��ت��ك��ون م�����ادة د���ص��م��ة مل��ح��ت��وى 

و�صتحظى  امللتقى  يف  امل�صاركني  امل��وؤث��ري��ن 

امل���وؤث���ري���ن م���ن خمتلف  ب��ت��ف��اع��ل ج��م��ه��ور 

العربية. الدول 

الدكتور  ق��ال  االتفاقية،  على  وتعقيباً 

با�صت�صافة  “ن�صعد  عربيات:  عبدالرزاق 

امل���وؤث���ري���ن ال���ع���رب امل�����ص��ارك��ني يف امل��ل��ت��ق��ى 

يف ال��ب��ح��ر امل���ي���ت، اإح�����دى اأه����م ال��وج��ه��ات 

ال�������ص���ي���اح���ي���ة ع���ل���ى ال�������ص���ع���ي���دي���ن امل��ح��ل��ي 

والدويل، وهو ما ين�صجم مع ا�صراتيجية 

ال��ه��ي��ئ��ة ل�����ص��ي��اح��ة امل����وؤمت����رات وامل���ع���ار����ض 

الفعاليات  اأه���م  ا�صت�صافة  اإىل  وال��رام��ي��ة 

وت�صخري  والعاملية،  االإقليمية  واالأح���داث 

وما  ل���اأردن  ال��روي��ج  يف  الفعاليات  ه��ذه 

من  فريدة  �صياحية  وجهات  من  حتت�صنه 

نوعها«.

���ص��ي��ق��دم  امل���ل���ت���ق���ى  اأن  ع���رب���ي���ات  واأك�������د 

حم���ت���وى غ���ن���ي ب���امل���ع���ل���وم���ات وال���ت���ج���ارب 

املوؤثرين من  الت�صويق عرب  �صمن �صناعة 

والعار�صني  املتحدثني  �صيقدمه  ما  خال 

وع���رو����ض  ع��م��ل  اأوراق  م���ن  وامل�������ص���ارك���ني 

العديد  �صمن  نقا�صية  وجل�صات  تقدميية 

ما  ج��ان��ب  اإىل  ال�صلة،  ذات  املوا�صيع  م��ن 

���ص��ي��ت��ول��د ع���ن امل��ل��ت��ق��ى م���ن ت���ع���اون مثمر 

فئات  خمتلف  بني  فيما  للخربات  وتبادل 

احل�صور من الداخل واخلارج«.

“ي�صعدنا  الذيب:  فهد  ق��ال  جهته  من 

االأوىل  بن�صخته  املوؤثرين  اأن نطلق ملتقى 

وبالتعاون  الها�صمية  االأردنية  اململكة  من 

ت��ك��ون  واأن  ال�����ص��ي��اح��ة،  تن�صيط  ه��ي��ئ��ة  م��ع 

امل��م��ل��ك��ة حم���ط اأن����ظ����ار ج��م��ي��ع امل���وؤث���ري���ن 

الت�صويق  ب��ق��ط��اع  وامل��ه��ت��م��ني  وامل��خ��ت�����ص��ني 

عرب املوؤثرين على ال�صعيد العربي«.

ل�صركة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ض  واأ����ص���اف 

اأومني�ض ميديا، ال�صركة املنظمة للملتقى: 

خمت�صة  من�صة  بكونه  امللتقى  “يتميز 
ب���ع���امل امل���وؤث���ري���ن ال���ع���رب ع��ل��ى اخ��ت��اف 

م�����ص��ت��وي��ات��ه��م وت��خ�����ص�����ص��ات��ه��م، و���ص��ي��ت��م 

ت���ق���دمي���ه مب���ح���ت���وى ع����رب����ي، و���ص��ي��ن��اق�����ض 

جانب  اإىل  الهامة،  املوا�صيع  من  العديد 

التعرف على اآخر التطورات واأهم حتديات 

هذه ال�صناعة من منظور املوؤثر والعامة 

والوكالة«. التجارية 

اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر اأن م��ل��ت��ق��ى امل��وؤث��ري��ن 

ال����ع����رب ���ص��ي��ت��م ت��ن��ظ��ي��م��ه ب�����ص��ك��ل ���ص��ن��وي 

يف واح��������دة م����ن امل�������دن ال���ع���رب���ي���ة ب��ه��دف 

ال��ت��ع��رف ع��ل��ى اآخ����ر م�����ص��ت��ج��دات ���ص��ن��اع��ة 

ال��ت��اأث��ري وال��ت�����ص��وي��ق ع��رب امل��وؤث��ري��ن وفتح 

اآف������اق ال���ت���ع���اون ب����ني خم��ت��ل��ف االأط������راف 

للبلد  ال��روي��ج  ج��ان��ب  اإىل  ال��ع��اق��ة،  ذات 

امل��وؤث��ري��ن  ج��م��ه��ور  خ��ال  م��ن  امل�صت�صيف 

ال���وط���ن  دول  خم���ت���ل���ف  م����ن  امل�������ص���ارك���ني 

ال���ع���رب���ي، و���ص��ي��ت��م ب����ث امل��ل��ت��ق��ى ب��امل��ج��ان 

التوا�صل  و�صبكات  الرقمية  املن�صة  ع��رب 

بامللتقى. االجتماعي اخلا�صة 

 زين الراعي الرسمي لحفل جمعية جائزة 
الملكة رانيا العبداهلل للتمّيز التربوي

ن االنباط- عاماّ

�صمن جهودها املتوا�صلة لرفد القطاع الربوي 

ودعم التعليم يف اململكة؛ قّدمت �صركة زين االأردن 

رعايتها الر�صمية للحفل اخلتامي جلمعية جائزة 

ل��دورة عام  الربوي  للتمّيز  العبداهلل  رانيا  امللكة 

2022/2021، الذي اأُقيم حتت رعاية جالة امللكة 

ران��ي��ا ال��ع��ب��داهلل، ي��وم االأرب��ع��اء، يف  ق�صر الثقافة 

خال  مت  حيث  لل�صباب.  احل�صني  مبدينة  امللكي 

احل��ف��ل االإع������ان ع���ن ال��ف��ائ��زي��ن ب��ج��ائ��زة امل��دي��ر 

املتميز يف دورتها ال�صابعة، وجائزة املعلم املتميز يف 

دورتها ال�صاد�صة ع�صرة، وجائزة مديريات الربية 

مديرين   )7( للتميز.وح�صل  الداعمة  والتعليم 

ومديرات و )19( معّلماً ومعّلمة على �صهادة متيز 

مديرين   )5( ح�صل  بينما  اململكة،  م�صتوى  على 

�صهادة  على  ومعلمات  معلمني   )8( و  وم��دي��رات 

تقدير على م�صتوى اململكة.  ونالت مديرّية )بني 

اإقليم ال�ّصمال، ومديرّية )القوي�صمة(  عبيد( عن 

عن اإقليم الو�صط، ومديرّية )الق�صر( عن اإقليم 

ع��ن ج��ائ��زة مديرّيات  الّتقدير  ���ص��ه��ادات  اجل��ن��وب 

ز. وتندرج رعاية  الّربية والّتعليم الّداعمة للّتميُّ

منذ  ال�صنوي  احلفل  لهذا  احل�صرية  زي��ن  �صركة 

قطاع  ل��دع��م  املتوا�صلة  جهودها  اإط���ار  يف  اأع����وام، 

التعليم يف اململكة والنهو�ض به كونه يعد اأحد اأهم 

القطاعات احليوية، ومتا�صياً مع الهدفني الرابع 

ال�صراكات  ع�صر)عقد  وال�صابع  اجليد(  )التعليم 

لتحقيق االأهداف( من اأهداف التنمية املُ�صتدامة، 

التي تتبناها ال�صركة يف كافة براجمها ومبادراتها 

اال�صتدامة،  واإدارة  املجتمعية  امل�صوؤولية  جمال  يف 

حيث توؤمن ال�صركة باأهمية دور املعلمني واملدراء 

وكافة عنا�صر العملية الربوية يف االرتقاء بواقع 

التعليم يف اململكة وتخريج اأجيال مت�صلحة بالعلم 

واملعرفة ملوا�صلة البناء والتطوير وخدمة الوطن، 

وت���داأب �صركة زي��ن على اإط���اق ورع��اي��ة كافة 

املبادرات والربامج التعليمية التي ُت�صهم يف تطوير 

قطاع التعليم، حيث كانت قد اأطلقت مبادرة االألواح 

الذكية والبي�صاء يف املدار�ض احلكومية، باالإ�صافة 

االإل��ك��روين  للتعلم  “اإدراك”  من�صة  دع���م  اإىل 

اإت����اح����ة ال��ت�����ص��ف��ح امل���ج���اين للمن�صة  م���ن خ����ال 

ب�صراكة  زي��ن  زي��ن، كما ترتبط  جلميع م�صركي 

“هومز”  برنامج  �صمن  “لوياك”  موؤ�ص�صة  مع 

الإ�صاح وترميم املدار�ض يف املناطق االأق��ل حظاً، 

فيما اأن�صاأت مراكز للتدريب على �صيانة االأجهزة 

االأل��ي��اف  تكنولوجيا  ع��ل��ى  وال��ت��دري��ب  اخل��ل��وي��ة، 

ال�صوئية )الفايرب(، باالإ�صافة اإىل دعمها للعديد 

من املبادرات يف جمال التعليم .

وجدير بالذكر اأّن جمعّية اجلائزة قد تاأ�ّص�صت 

اإدراًك���ا الأهمّية  ع��ام 2005؛  �صامية  مببادرة ملكّية 

ومفّكر،  منتج  جمتمع  بناء  يف  والّتعليم  الّربية 

واإمياًنا بدور الّربوّيني على اختاف مواقعهم يف 

تر�صيخ مبادئ الّتمُيّز، والتاأثري اإيجابيًّا يف طريقة 

تفكري االأجيال،

بدء الحفريات الستخراج النفط من »الجفر« وكميات من الذهب والنحاس الستثمارها

وزير الطاقة »للنخبة« :  اكتشاف ثروات طبيعية وعناصر نادرة يمكن استثمارها

 صندوق الملك عبد اهلل الثاني للتنمية يطلق الدورة الثانية 
من النافذة التمويلية لدعم مطوري األلعاب االلكترونية

االنباط- عامن

ا���ص��ت��م��رارا جل��ه��وده يف دع���م ق��ط��اع �صناعة 

االلعاب االلكرونية الذي ميثل واحدا من ابرز 

اململكة، يطلق �صندوق  ال��واع��دة يف  القطاعات 

امللك عبد اهلل الثاين للتنمية من خال خمترب 

النافذة  م��ن  الثانية  ال���دورة  االأردين  االأل��ع��اب 

التمويلية لدعم مطوري االألعاب االلكرونية.

القدرات  تعزيز   على  النافذة  فكرة  وتقوم 

االإن��ت��اج��ي��ة ل�����ص��ان��ع��ي االأل����ع����اب االإل��ك��رون��ي��ة 

االأردنيني ،  وتقدمي الدعم املايل واللوج�صتي 

الازم  ملطوري االألعاب االإلكرونية امل�صتقلني 

املجال  ه��ذا  يف  االأردن  يف  النا�صئة  وال�����ص��رك��ات 

ل��ت��ع��زي��ز ق���درت���ه���م ع��ل��ى ت��ط��وي��ر م��ن��ت��ج��ات��ه��م 

امل��خ�����ص�����ص��ة  االأدوات  وت���وظ���ي���ف  وت�����ص��وي��ق��ه��ا 

اإىل توفري فر�ض  اإ�صافة  التناف�صية،  لتح�صني 

الت�صبيك لهم مع املوؤ�ص�صات العاملية العاملة يف 

قطاع �صناعة االألعاب االإلكرونية.

ال�صباب  عقول  تنمية  اىل  النافذة  وت��ه��دف 

ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  وم�����ص��اع��دت��ه��م  امل���ب���دع  االأردين 

اإبداعاتهم وتوفري الفر�صة لهم لتحويلها اإىل 

مبا�صرة  عمل  ف��ر���ض  ت��وف��ر  انتاجية  م�صاريع 

وغ���ري م��ب��ا���ص��رة، ، ا���ص��اف��ة اىل ت��وف��ري ال��دع��م 

يف  النا�صئة  وال�صركات  امل�صتقلني  للمطورين 

 ، اعمالهم  وتطوير  ق��درات��ه��م  لتعزيز  االأردن 

وامل�صاهمة يف حتقيق اأهداف ال�صندوق يف دعم 

اجلهود والربامج التي تهدف اىل بناء قدرات 

ال�صباب مبا يعزز م�صتوى كفاءاتهم وقدراتهم 

االأل��ع��اب  �صناعة  االإن��ت��اج��ي��ة خا�صة يف جم��ال 

االلكرونية.

ال�صركات  اأو  االف�����راد  ال��ن��اف��ذة  وت�صتهدف 

ال��ن��ا���ص��ئ��ة مم���ن ي��ب��ح��ث��ون ع���ن ف���ر����ض ل��دع��م 

مالياً  �صتوفر دعماً  ، حيث  التقنية  م�صاريعهم 

ال تزيد قيمته عن 5،000 دينار ملطوري االلعاب 

دينار  ع����ن10،000  قيمته  تزيد  وال  امل�صتقلني، 

لل�صركات النا�صئة.

ال�صاب يو�صف مطاوع )26( عاماً الذي متكن 

من احل�صول على دعم من النافذة التمويلية 

يف دورتها ال�صابقة لتطوير لعبته االلكرونية  

حتميل  مرات  بعدد   build and blast
)5000( مرة لغاية االآن ، يرى ان ح�صوله على 

الدعم �صكل نقطة حتول يف هوايته يف �صناعة 

االل��ع��اب م��ن خ��ال حت��دي��ث امل��ع��دات لتطوير 

م�صروعه وت�صريع عملية االجناز.

وا�صاف ال�صاب مطاوع  الذي �صارك موؤخراً 

يف موؤمتر WN ا�صطنبول بدعم من النافذة 

التمويلية انه ا�صبح قادر على اج��راء حمات 

ت�صويق االلعاب على الهواتف املحمولة وعلى 

من  امل��زي��د  اكت�صابه  بعد  التطبيقات  متاجر 

اخلربات يف هذا املجال، وهو االمر الذي انعك�ض 

على االنتهاء من تطوير لعبته وا�صدارها على 

متجر التطبيقات ب�صرعة كبرية، وهو يطمح 

حالياً اىل الو�صول اىل �صركة نا�صره يف جمال 

من  ع���دد  تلقيه  ب��ع��د   hypercasual
االت�صاالت من كربى �صركات االلعاب العاملية.

�صركات  اأو  اأف����راد  م��ن  املهتمني  و�صيتمكن 

امل��ايل  ال��دع��م  ع��ل��ى  للح�صول  ال��ت��ق��دم  نا�صئة 

للنافذة  التقدم  التقنية  مل�صاريعهم  وال��ف��ن��ي  

https://   صمن �صروط حمددة من خال�

ال��ف��رة  يف   fund.gaminglab.jo
ما بني 26 ح��زي��ران اجل��اري ولغاية  17 متوز 

املقبل.

حمايدة  متخ�ص�صة  فنية  جلنة  و�صتتوىل 

مهمة درا�صة وتقييم الطلبات املر�صحة واختيار 

امل�صاريع املتاأهلة للعر�ض التقييمي بعد االنتهاء 

بناء على  الطلبات  من مرحلة فرز ومراجعة 

تت�صمنها  التي  واملعايري  وال�صروط  االأه���داف 

تعليمات النافذة.

 مذكرة بين الفوسفات ومجموعة منير سختيان إلنشاء مصنع لحامض الفوسفوريك النقي
االنباط- عامن

 

الفو�صفات”  “مناجم  ���ص��رك��ة  وق���ع���ت 

“منري  جم����م����وع����ة  و�����ص����رك����ة  االأردن��������ي��������ة 

ت��ف��اه��م  م����ذك����رة  ال���ت���ج���اري���ة،  �صختيان” 

الإن�������ص���اء م�����ص��ن��ع حل��ام�����ض ال��ف��و���ص��ف��وري��ك 

ال��ن��ق��ي يف ال��ع��ق��ب��ة، الإن���ت���اج 20 األ����ف ط���ن ) 

 Food Grade or Technical
حديثة  تكنولوجية  بو�صائل   )Grade
ال�����ص��ن��اع��ات  وم���ت���ط���ورة ال����ص���ت���خ���دام���ه يف 

الغذائية.

رئي�ض  بح�صور  التفاهم،  م��ذك��رة  ووق��ع 

ال��ف��و���ص��ف��ات  م��ن��اج��م  ���ص��رك��ة  اإدارة  جم��ل�����ض 

ورئي�ض  الذنيبات،  حممد  الدكتور  االأردنية 

“�صختيان”  جمموعة  �صركة  اإدارة  جمل�ض 

التنفيذي  الرئي�ض  كل من  �صختيان،  ن�صال 

ل��ل�����ص��رك��ة امل��ه��ن��د���ض ع��ب��د ال���وه���اب ال�����رواد، 

وامل�����دي�����ر ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل���ل���م���ج���م���وع���ة دمي���ا 

�صختيان.

واأك����د ال��دك��ت��ور ال��ذن��ي��ب��ات، اأه��م��ي��ة ه��ذه 

املوؤ�ص�صات  ال�صراكة بني  التي جت�صد  املذكرة 

يف  للم�صاهمة  املختلفة  الوطنية  وال�صركات 

يف  التنمية  لتحقيق  املبذولة  اجلهود  تعزيز 

خمتلف املجاالت، موؤكدا اأن مذكرة التفاهم 

���ص��ي��ك��ون ل��ه��ا ان��ع��ك��ا���ض اي��ج��اب��ي وك��ب��ري على 

يف  ي�صهم  ومب��ا  الغذائية،  ال�صناعات  قطاع 

حتقيق االأمن الغذائي.

امل�صاهمة  على  ال�صركة  حر�ض  اأك��د  كما 

اإىل  ال���وط���ن���ي���ة و�����ص����وال  دع�����م اجل����ه����ود  يف 

التنمية االقت�صادية، م�صريا اإىل االإجنازات 

الكبرية التي حققتها ال�صركة على م�صتوى 

االإن���ت���اج وامل��ب��ي��ع��ات واالأرب�������اح، وال�����ص��راك��ات 

ال��ت��ي جت��م��ع��ه��ا م���ع ال��ع��دي��د م���ن ال�����ص��رك��ات 

نحو  للتحول  وخططها  والعاملية،  الوطنية 

باتت  التي  واملكانة  التحويلية،  ال�صناعات 

حت��ظ��ى ب��ه��ا ال�����ص��رك��ة يف ���ص��وق ال��ف��و���ص��ف��ات 

العاملي.

�صركة  ب��اإجن��ازات  �صختيان  ن�صال  واأ���ص��اد 

م��ن��اج��م ال��ف��و���ص��ف��ات االأردن����ي����ة، م���وؤك���داً اأن 

م���ذك���رة ال��ت��ف��اه��م ت���اأت���ي يف اإط������ار ح��ر���ض 

امل���ج���م���وع���ة ع���ل���ى ت���وظ���ي���ف ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

احل���دي���ث���ة يف ع���م���ل واأن�������ص���ط���ة امل��ج��م��وع��ة 

ال��رائ��دة،  الوطنية  ال�صركات  م��ع  بالتعاون 

م��زي��د من  ع��ل��ى  ات��ف��ق��ا  ال��ط��رف��ان  اأن  مبينا 

امل�����ص��اري��ع امل�����ص��رك��ة ال��ت��ي ���ص��رى ال��ن��ور يف 

القريب. امل�صتقبل 

وق���ال امل��ه��ن��د���ض ال����رواد، ب����دوره، اإن ه��ذا 

االإقليم،  يف  نوعه  من  االأول  يعترب  امل�صروع 

يف  مهم  كمنتج  م�صافة  قيمة  ل��ه  و�صيكون 

اأن كامل االإنتاج  ال�صناعات الغذائية، مبينا 

“برايون” البلجيكية. �صيباع اىل �صركة 

واأكدت دميا �صختيان، من جانبها، اأهمية 

الفو�صفات”  “مناجم  �صركة  مع  ال�صراكة 

الوطني  امل�صروع  ه��ذا  خ��ال  من  االأردن��ي��ة، 

املنقى  الفو�صفوريك  حام�ض  الن��ت��اج  امل��ه��م 

ومغذيات  بالتنقيط  ال���ري  اأ���ص��م��دة  الإن��ت��اج 

ومنتجات  وامل��ن��ظ��ف��ات  املختلفة  املحا�صيل 

االأعاف احليوانية، مبينة اأهمية احلام�ض 

املنقى لا�صتخدام يف جمموعة متنوعة من 

التطبيقات يف �صناعة االأغذية.

 الزراعة تطلق سلسلة خدمات الكترونية للتصدير واالستيراد
االنباط- عامن

اط��ل��ق وزي���ر ال���زراع���ة امل��ه��ن��د���ض خالد 

�صل�صلة اخلدمات  االأحد،  ام�ض  احلنيفات 

يف  واال���ص��ت��رياد  للت�صدير  االإل��ك��رون��ي��ة 

اإطار اخلطة الوطنية للزراعة امل�صتدامة 

���ص��م��ن حم�����ور اأمت����ت����ة اخل����دم����ات ال��ت��ي 

الوزارة. تقدمها 

وبني احلنيفات خال موؤمتر �صحفي 

ممثلني  بح�صور  ال��وزارة  يف  اليوم  عقده 

ودائ����رة  ال��رق��م��ي،  االق��ت�����ص��اد  وزارة  ع���ن 

اجل��م��ارك االأردن���ي���ة وغ��رف��ت��ي ال��ت��ج��ارة و 

واجلمعيات  املهنية  والنقابات  ال�صناعة 

ال���زراع���ي���ة امل��ع��ن��ي��ة ب��ا���ص��ت��رياد وت�����ص��دي��ر 

الوزارة  اأن  والغذائية،  الزراعية  املنتجات 

ع���م���ل���ت ع���ل���ى اأمت����ت����ة خ���دم���ات���ه���ا وذل����ك 

ال�صامية  امللكية  التوجيهات  من  انطاقا 

التي اكدت على حتويل االأزمة اىل فر�صة 

�صا�صل  و  كورونا  اأزمتي  من  واال�صتفادة 

التوريد من خال تنظيم العمل .

ب��رن��ام��ج  اأط��ل��ق��ت  ال�������وزارة  اإن  وق�����ال، 

فيها  واخل����دم����ات  االإج���������راءات  ه��ن��د���ص��ة 

“مراجع  اىل  و����ص���وال  ال��ن��ظ��ام  وامت���ت���ة 

�صفر بداية العام القادم” �صمن خدمات 

والت�صدير. اال�صترياد 

���ص��ي��ت��م  اأن������ه  واأ������ص�����ار احل���ن���ي���ف���ات اىل 

من  ال��ت��ج��اري  خدمةللقطاع   63 ت��ق��دمي 

لتحقيق  وذل��ك  وامل�صدرين  امل�صتوردين 

ام���ن امل���خ���زون ال��غ��ذائ��ي ل��ل��م�����ص��ت��ه��ل��ك يف 

ظ���ل اأزم�����ة ���ص��ا���ص��ل االم������داد وال��ت��وري��د 

ال���ت���ي ي�����ص��ه��ده��ا ال�����ع�����امل، اإ�����ص����اف����ة اىل 

���ص��رع��ة اال���ص��ت��ج��اب��ة ل��اأ���ص��واق اجل��دي��دة 

لل�صادرات. والتقليدية 

املخت�صة  ال���ك���وادر  اغ��ل��ب  ان  واو����ص���ح 

ب���ال���وزارة خ�����ص��ع��ت ل��ل��ت��دري��ب وال��ت��اأه��ي��ل 

ال�صراكة  اخل��دم��ات من خ��ال  ه��ذه  على 

واجلمارك  الرقمي  االقت�صاد  وزارة  مع 

ه��ذه  واأن  امل���ن���ف���ذة  وال�����ص��رك��ة  االأردن����ي����ة 

اخلا�ض  ال���وزارة  وعمل  تتما�صى  اجلهود 

بتنظيم القطاع من خال الرقم الوطني 

الزراعي والذي �صيقدم البيانات الازمة 

للم�صتثمر واملزارع وامل�صتورد .

امل����وؤمت����ر  خ������ال  مت  اأن�������ه  اإىل  ي�������ص���ار 

اخل���دم���ات  م���ن  االأوىل  امل��رح��ل��ة  اط����اق 

واع��ادة  وت�صدير  ا�صترياد  خ��دم��ات  وه��ي 

ت�����ص��دي��ر امل��ن��ت��ج��ات ال���زراع���ي���ة ب�����ص��ق��ي��ه��ا 

اإىل  ب���االإ����ص���اف���ة  ال���ن���ب���ات���ي واحل�����ي�����واين 

خ���دم���ات ا����ص���ت���رياد م�����ص��ت��ل��زم��ات االن���ت���اج 

واملبيدات  واال�صمدة  والتقاوي  كالبذور 

ا���ص��ت��رياد  ط��ل��ب  اول  ت�صجيل  خ���ال  م��ن 

عرب النظام االلكروين للوزارة.

وياأتي اطاق اخلدمات بهدف تب�صيط 

وت��ط��وي��ر اخل��دم��ات لتحقيق  االج����راءات 

ال�����ص��راك��ة امل��ن��ت��ج��ة م��ع ال��ق��ط��اع اخل��ا���ض 

ولدعم  الغذائي  واملخزون  االمن  لتعزيز 

والت�صويق. الت�صدير  �صبل 

 حريات النواب تدعو لتغليط عقوبة 
المس بأمن وسالمة المجتمع

االنباط- عامن

 دعت جلنة احلريات وحقوق االإن�صان النيابية، 

ت�صول  العقوبة بحق كل من  تغليظ  اإىل �صرورة 

له نف�صه امل�صا�ض باأمن و�صامة االأمن املجتمعي، 

�صيما اأمن و�صامة العملية التعليمية.

وا�صتنكروا ، خال اجتماع عقدته اللجنة ام�ض 

االأحد، خ�ص�ض لبحث التوقيف االإداري والكفاالت 

العدلية واجللوة الع�صائرية، برئا�صة النائب عبد 

اهلل اأب���و زي���د، وح�����ص��ور حم��اف��ظ��ي، اإرب���د ر���ص��وان 

حمافظ  ونائب  الفايز،  حممد  وال��ك��رك  العتوم، 

العا�صمة في�صل امل�صاعيد، اجلرمية النكراء التي 

ح��دث��ت يف اإح����دى اجل��ام��ع��ات اخل��ا���ص��ة، اأخ����ريا، 

االأول اجلامعي  العام  وذهبت �صحيتها طالبة يف 

من درا�صتها.

واأك���د اأب���و زي��د اأن ه��ذا االج��ت��م��اع ي��اأت��ي �صمن 

العديد  مع  اللجنة  بها  قامت  اجتماعات  �صل�صلة 

من املعنيني يف �صبيل تب�صيط االإج���راءات املُتبعة 

من قبل بع�ض احلكام االإداريني يف تطبيق قانون 

منع اجلرائم، وخ�صو�صا على االأ�صخا�ض الذين ال 

ي�صكلون اأي خطر على ال�صلم املجتمعي.

وق����ال اإن ه��ن��اك م��ب��ال��غ��ة يف ق��ي��م��ة ال��ك��ف��االت 

املفرو�صة على هوؤالء االأ�صخا�ض، م�صيفا اأن هذه 

امل��وق��وف��ني يف ظل  امل��ال��ي��ة يتحملها ذوو  االأع��ب��اء 

ظروف مالية ُيعاين منها اجلميع.

ال��ن��واب، هايل عيا�ض وزهري  ب��دوره��م، طالب 

وعبد  ال��ن��رب  وع��م��ر  ال�صلول  وخ��ال��د  ال�صعيديني 

الرحيم املعايعة، ب�صرورة اأن يكون هناك مراعاة 

ل��ب��ع�����ض احل�����االت ال��ت��ي ت��راج��ع��ت ع���ن �صلوكهم 

اجلرمي، واأ�صبحوا اأ�صخا�صا فاعلني يف املجتمع، 

باالإ�صافة اإىل حاالت حوادث ال�صري وغريها من 

الق�صايا الب�صيطة.

كما دعوا اإىل اأهمية تب�صيط االإجراءات، بحيث 

يكون هناك مراعاة للحاالت الب�صيطة، التي ميكن 

حلها من خال احلاكم االإداري اأو املركز االأمني، 

وال��ع��م��ل ع��ل��ى تخفي�ض ق��ي��م ال��ك��ف��االت امل��ال��ي��ة، 

الداخلية  وزارة  بها  تقوم  التي  اجل��ه��ود  مثمنني 

من خال حكامها االإداريني يف حمافظات اململكة 

كافة.

من جانبهم، اأكد العتوم والفايز وامل�صاعيد، اأن 

الغاية والهدف من تطبيق قانون منع اجلرائم هو 

اأمن و�صامة املجتمع، مو�صحني  املحافظة على 

اأن مو�صوع الكفالة هو اإجراء ردعي ولي�ض جباية، 

خ�����ص��و���ص��ا ب��ال��ق�����ص��اي��ا ال��ت��ي ت�����ص��ك��ل خ��ط��را على 

املجتمع مثل جتارة وترويج املخدرات و”فار�صي 

االتاوات”.

وقالوا، اإن هناك بع�ض الق�صايا التي حتتاج اإىل 

معاجلة ا�صتباقية لوقف اأي تبعات من �صاأنها اأن 

ت�صكل خطرا على املواطنني، م�صيفني “من هنا 

خطورة  م��دى  لقيا�ض  االإداري  احلاكم  دور  ياأتي 

هذه الق�صايا، ليتم التعامل معها �صمن الن�صو�ض 

القانونية التي جاءت يف قانون منع اجلرائم”.

واأ�صاروا اإىل اأن وزير الداخلية عمم على جميع 

احلكام االإداريني ب�صرورة عدم التو�صع يف ا�صتخدام 

ال�����ص��اح��ي��ات وتطبيق ق��ان��ون م��ن��ع اجل���رائ���م يف 

اأ�صيق احلدود وعلى اجلرائم اخلطرية.

وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��اجل��ل��وة ال��ع�����ص��ائ��ري��ة، اأك���د 

من  باملئة   80 اأن  وامل�صاعيد،  والفايز  العتوم 

االأ���ص��خ��ا���ض امل��ج��ل��ي��ني ج���رى اإع���ادت���ه���م اإىل 

اأماكن �صكناهم با�صتثناء الذين رغبوا بالبقاء 

اإن وزارة  ق��ائ��ل��ني:  االأخ�����رى،  امل��ح��اف��ظ��ات  يف 

تبذل  ت��زال  ما  االأمنية  واالأج��ه��زة  الداخلية 

جهودها الإع����ادة ك��ل ال��ع��ائ��ات ال��ت��ي �صملها 

قرار اجللوة الع�صائرية.

األردن تستضيف النسخة األولى من ملتقى »كالم مدينة« أكتوبر المقبل 
أكثر من 500 مؤثر ومختص يناقشون تطورات صناعة التسويق عبر المؤثرين 
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 قادري: قطاع »المحيكات« يناسب طبيعة التعاون األردني المصري االماراتي

 قبيالت تؤكد دور المجالس المحلية ولجان التربية في مساندة الوزارة

  االنباط- سبأ السكر

  يف �إط�����ار روؤي�����ة وط��ن��ي��ة ���ش��ام��ل��ة ع��اب��رة 

ل��ل��ح��ك��وم��ات، وج����ه ج���ال���ة �مل���ل���ك ع��ب��د�هلل 

لتنفيذ  و�خل��ا���ص،  �ل��ع��ام  �لقطاعني  �ل��ث��اين 

خ��ط��ٍط وب��ر�م��ج ج��دي��دة حت��ق��ق �إ���ش��اح��ات 

ُفر�ص  وت�شتحدث  و�شاملة،  فاعلة  وخدماٍت 

حياته  ونوعية  �ل��ف��رد،  دخ��ل  لتح�شني  عمل 

�قت�شادي  تطور  �إىل  لن�شل  ملمو�ص؛  ب�شكل 

و�د�ري حقيقي.

    وب��ح�����ش��ب �ل����روؤي����ة ���ش��ت��ع��م��ل ث��م��ان��ي��ة 

لتنفيذ  �الردين  �الق��ت�����ش��اد  لنمو  حم��رك��ات 

تطوير  بينها  وم��ن  �القت�شادي،  �لتحديث 

�ملنطقة  يف  لل�شناعة  م��رك��ًز�  ليكون  �الأردن 

باملنتجات  �ل��ّن��م��و  �شريعة  �ل�����ش��ادر�ت  ب��رف��د 

وحتفيز  �ل��ع��ال��ي��ة،  �ل��ق��ي��م��ة  وذ�ت  �مل��ت��م��ّي��زة، 

�إطار  بتنفيذ  و�لدولّية  �ملحلّية  �ال�شتثمار�ت 

لبيئة جاذبة لا�شتثمار، فيما يويل حمرك 

�اله��ت��م��ام  �لقيمة”  ع��ال��ي��ة  “�ل�شناعات 
مبادر�ت   104 حتتها  تندرج  قطاعات  بت�شعة 

�الردين،   �ل�����ش��ن��اع��ي  ب��االق��ت�����ش��اد  ل��ل��ن��ه��و���ص 

وحفز �الإنتاجية و�البتكار فيه.

وه���ن���اك �ي�����ش��ا ع�����ش��ر م���ب���ادر�ت ت��ع��م��ل يف 

و�ل��ت��و���ش��ع  �ملحيكات”،  “�شناعة  ق���ط���اع 

�الف���ق���ي ل��رف��ع �ل��ق��ي��م��ة �مل�����ش��اف��ة ل��ل��ق��ط��اع، 

�الآي��ادي  توظيف  وتعزيز   ، مبيعاتِه  وزي���ادة 

�ل��وط��ن��ي��ة ب��ت��و���ش��ي��ع ب���ر�م���ج �ل���ت���دري���ب على 

�مل���ه���ار�ت �مل��ه��ن��ي��ة، و�مل����و�ءم����ة ب���ني �ل��ع��ر���ص 

و�لطلب.

�جللدية  �ل�شناعات  قطاع  ممثل  وق��ال    

�ملهند�ص  �الأردن  و�ملحيكات يف غرفة �شناعة 

�ل��ق��ط��اع  “�النباط” �إن  ل���  ق����ادري،  �إي���ه���اب 

ي���ع���د م����ن �أه������م �ل���ق���ط���اع���ات �الق���ت�������ش���ادي���ة 

و�الج��ت��م��اع��ي��ة؛ مل�����ش��اه��م��ت��ِه يف من���و �ل��ن��اجت 

�قت�شادية،  فر�ص  وخلق  �الإج��م��ايل،  �ملحلي 

بلغ  �لذي  �ل�شخم،  �شادر�ته  حلجم  ��شافة 

  2021 ل��ع��ام  دوالر  مليون  و800  مليار  نحو 

خ��ال  دوالر  م��ل��ي��ون   700 ب��ن��ح��و  م���ق���ارن���ة 

-2019 �شنتي  )دون  �ملا�شية   �شنو�ت  �لع�شر 

يف  �لت�شدير  �ن  �إذ  ك��ورون��ا(،  جلائحة   2020

�ل��والي��ات  ن�شيب  م��ن  ك��ان  �لكبرية  �مل�شانع 

�مل��ت��ح��دة ب��ن�����ش��ب��ة  85% م��ن ح��ج��م ���ش��ادر�ت 

عاملية  منتجات  عدة  وج��ود  ب�شبب  �اللب�شة، 

ُت�شنع يف �مل�شانع لوجود �تفاقية جتارة حرة 

موقعة بني �الردن و�لواليات �ملتحدة، و�لتي 

 %15 ون��ح��و  ل��ذل��ك،  تناف�شية  م��ي��زة  ت��ع��ط��ي 

�ال���ش��و�ق  �إىل  ل��ي��ذه��ب  �مل��ن��ت��ج  ُي��ق�����ش��م ح�شب 

�الأوروبية و�ال�شو�ق �لتقليدية حولنا.

�جللدية  �ل�شناعات  قطاع  �ن  �ىل  و��شار 

ي�����ش��ت��ح��وذ ع��ل��ى 40% من  �ل����ذي  و�مل��ح��ي��ك��ات 

���ش��ن��وًي��ا نحو  �مل��ح��ل��ي، ينمو  �ل��ن��اجت  �إج��م��ايل 

�مل��ن�����ش��اآت  �ل��ع��م��ال��ة يف  ب��ل��غ ع���دد  ف��ي��م��ا   ،%11

�ل�شناعة مع نهاية عام  �لعاملة لدى غرفة 

 25 منها  وعاملة،  عامل  �لف   75 نحو   2021

�لع�شر  خال  �نه  مبيًنا  حملية،  عمالة  �لف 

�الأردن���ي���ة م��ن 8000  �ل��ع��م��ال��ة  ���ش��ن��و�ت ز�دت 

 25 ل�ي�شبح   2010 لعام  وعاملة  عامل  �الف 

�ل���ف،  خ��ال ع��ام 2021 )ب��ع��ي��ًد� ع��ن �شنتي 

2019-2020 ب�شبب جائحة كورونا(.

وبني قادري �ن �لتعاون �لثاثي �الأردين-

“�ل�شر�كة  م��ب��ادرة  يف  �الإم��ار�ت��ي-�مل�����ش��ري 

�ق��ت�����ش��ادي��ة  لتنمية  �ل��ت��ك��ام��ل��ي��ة  �ل�����ش��ن��اع��ي��ة 

م�شتد�مة”، �لتي تتمثل يف تطوير �شناعات 

�ملناف�شة عاملًيا، وت�شهيل وت�شريع  قادرة على 

كان  �ل�شناعية،  �لقطاعات  يف  �ال�شتثمار�ت 

قطاع �ملحيكات �شمن 10 قطاعات مقرتحة 

ب��ح��اج��ة  �الق��م�����ش��ة  �ن  �ىل  م�����ش��ري�  م��ن��ه��ا؛ 

ف��ان  وب��ال��ت��ايل  “طاقة”  �ىل  ت�شنيعها  يف 

منخف�شة،  با�شعار  م�شر  يف  تكون  �شناعتها 

�حلبيبات  �أو  �لبا�شتيكية  �الل��ي��اف  ف��ي��م��ا 

�لبا�شتيكية موجودة يف �المار�ت، ثم يكون 

ت�شدير�ملنتج ب�شكله �لنهائي من �الردن.

�ملحيكات  قطاع  على  �لعمل  �أن  و��شاف    

�لتكامل  طبيعة  ينا�شب  مقرتح  جم��رد  ك��ان 

فيه  �ال�شتثمار  ليكون  �لثاثي  �لتعاون  بني 

قطاع  �ن  مبينا  �ملبادرة،  �شندوق  خال  من 

�ملحيكات �شكل قطاعا فرعيا م�شاهما �شمن 

�لتحديث  روؤي���ة  يف  �ل�شناعية   �ل��ق��ط��اع��ات 

�الق��ت�����ش��ادي، �إذ مت��ت م�����ش��ارك��ة �الف����ر�د به 

ل��ي�����ش��اه��م��و� ب�����ش��ك��ل م��ب��ا���ش��ر يف �جن����اح روؤي���ة 

ج��ال��ة �مل��ل��ك �الق��ت�����ش��ادي��ة، و�ل��ع��م��ل على 

�قرت�ح مبادر�ت �شناعية العتمادها بت�شغيل 

�آيادي عاملة من �شمنها.

ي�����ش��م��ل  �ل���ق���ط���اع  �ن  ق�������ادري  و�أو������ش�����ح    

11 ق��ط��اع��ا ف��رع��ي��ا ���ش��ن��اع��ي��ا، م��ن��ه��ا: �أل��ي��اف 

ن�����ش��ي��ج��ي��ة ط��ب��ي��ع��ي��ة، وخ����ي����وط، و�أ����ش���ن���اف 

و�ل�����ش��ج��اد  �الل��ب�����ش��ة،  ع���د�  ج��اه��زة  ن�شيجية 

و�مل��وك��ي��ت، و�ل��رتي��ك��و وم��ن��ت��ج��ات��ه، و�ل��ف��ر�ء، 

و�ك�ش�شو�ر�ت وم�شتلزمات �ملحيكات، و�جللد 

و�أح��ذي��ة،  وح��ق��ائ��ب،  و�ل�����ش��ن��اع��ي،  �لطبيعي 

�ملن�شوجة  �الق��م�����ش��ة  �أح���ذي���ة،  وم�����ش��ت��ل��زم��ات 

�لعمل  �ن  �ملن�شوجة )�اللب�شة(، مبيًنا  وغري 

ع��ل��ى ت��ع��زي��ز �ل���ق���درة �ل��ت��ن��اف�����ش��ي��ة يف ق��ط��اع 

�مل��ح��ي��ك��ات وف���روع���ه؛ ي��ح��ق��ق ل��ل��دول��ة زي���ادة 

�لعاملة  �الي���ادي  وت�شغيل  �لعمل  فر�ص  يف 

لاقت�شاد  م�شافة  قيمة  يوفر  مما  �ملحلية، 

�الردين.

وع���ر����ص �أب�����رز �ل��ت��ح��دي��ات �ل��ت��ي ت��و�ج��ه 

�ل�����ش��ن��اع��ي ع��م��وم��ا، و�ل��ت��ي تتمثل  �ل��ق��ط��اع 

و�الو���ش��اع  و�ل��ط��اق��ة  و�لت�شويق  �لعمالة  يف 

تناف�شية  بدعم  مطالبا  و�الج��ر�ء�ت،  �ملالية 

لاجنبية،  �ل��وط��ن��ي��ة  و�مل��ن��ت��ج��ات  �ل��ب�����ش��ائ��ع 

�التفاقيات  بتفعيل  ت�شويقها  على  و�لعمل 

�ململكة و�ل��دول �الخ��رى، ��شافة  �حلرة بني 

لتوفري �لطاقة بحيث ي�شبح هناك �شناعات 

تكاملية من ت�شنيع �القم�شة وغريها.

تعود  �لتحديات  �ن بع�ص  و�أ�شاف قادري 

�ىل  ق��ل��ة �ل��ع��م��ال��ة وت��اأه��ي��ل��ه��ا وت��دري��ب��ه��ا، �ذ 

لكن  �ملحافظات،  يف  عمل  فر�ص  تتو�فر  قد 

غرفة  دعا  مما  لها،  موؤهلة  عمالة  توجد  ال 

لتنفيذ  �لعمل  وز�رة  مع  بالتعاون  �ل�شناعة 

�خل���ا����ص  �ل���ق���ط���اع  دور  ل��ت��ع��زي��ز  م�����ب�����ادر�ت 

ب��امل�����ش��ارك��ة يف م��ن��اه��ج �ل��ت��دري��ب وع��م��ل��ي��ات��ه 

�شوق  متطلبات  تنا�شب  عاملة  ق��وة  الإت��اح��ة 

�لعمل.

�ل��ت��ي تبنتها  �ل��ن��اج��ح��ة  �مل���ب���ادر�ت  �ح���دى 

وز�رة �لعمل هي “�لفروع �النتاجية”، �لتي 

�الإنتاجية  �ل��ف��روع  �د�رة  مديرة  عنها  قالت 

جناح �لربيقي �ن �لوز�رة �قامت �لعديد من 

�لفقر  �الإنتاجية للحد من م�شكلتي  �لفروع 

�ل�شكانية  و�لتجمعات  �لقرى  يف  و�لبطالة 

و�الطر�ف �الأقل حظا وجيوب �لفقر.

ُفتح يف  �إنتاجي  �أول فرع  �ن  �إىل  و�أ���ش��ارت 

ع��ام 2008،  ك��ان يف ل���و�ء �ل�����ش��وب��ك الح��دى 

�ل���ف���روع  ج��م��ي��ع  �ن  �إذ  �مل��ح��ي��ك��ات،  م�����ش��ان��ع 

�ملحيكات  2017 كانت مل�شانع  �الإنتاجية لعام 

بفتح  ب����د�أت  �ل�����وز�رة  �أن  م��ب��ي��ن��ًة  و�مل��اب�����ص، 

لقطاعات متنوعة يف  �إنتاجية جديدة  فروع 

بد�ية عام 2018.

�لفروع  بني  �لفرق  �ىل  �لربيقي  و��شارت 

و�لوحد�ت �النتاجية، كافتتاح فروع �إنتاجية 

�ملدن  �حدى  يف  قائم  مل�شنع  �ملناطق  بع�ص  يف 

�ل�����ش��ن��اع��ي��ة، ف��ي��م��ا �ل���وح���دة �الإن��ت��اج��ي��ة تعمل 

م�����ش��روًع��ا ����ش��ت��ث��م��ارًي��ا ت��وج��ه��ه �ل�������وز�رة �ىل  

�نه  م�شيفة  فيها،  �مل�شنع  الإقامة  ما  منطقة 

�ملناطق  م��ن  �مل�شتهدفة  �مل��ن��اط��ق  �خ��ت��ي��ار  ي��ت��م 

در����ش��ات  فيها  �لتخطيط  وز�رة  عملت  �ل��ت��ي 

ملعدالت �لفقر و�لبطالة �لعالية.

وبينت �ن �لفروع �الإنتاجية و�شلت �إىل 32 

�لعام  لغاية  �ملحافظات  جميع  يف  قائما  فرعا 

�حلايل،  17 فرعا يف �قليم �ل�شمال و 7 فروع 

يف �قليم �لو�شط، و 8 فروع يف �قليم �جلنوب، 

ف��روع  �ل��ع��ام��ل��ني يف  م��ن   %90 �ن  م�����ش��رية �ىل 

م�شانع �ملحيكات من �الإناث.

تفعيل  ف��ك��رة  ب��د�ي��ة  �إن  �لربيقي  وق��ال��ت     

�ل���ف���روع �الإن��ت��اج��ي��ة ج����اءت ل��ت�����ش��غ��ي��ل �ل��ن�����ش��اء 

لتعزيز دورهن �قت�شادًيا يف �شوق �لعمل، علًما 

بلغت  �ل��ع��م��ل  ���ش��وق  يف  م�����ش��ارك��ت��ه��ن  ن�شبة  �أن 

�لذكور  م�شاركة  من  بكثري  �أقل  وتعد   ،%14.9

�أ���ش��دره��ا  ل��ورق��ة  ، وف��ًق��ا   %53.5 ب��ل��غ��ت  �ل��ت��ي 

منتدى �ال�شرت�تيجيات �الأردين يف عام 2021.

و�أ�شارت �إىل �ن �لفروع �الإنتاجية �جلديدة 

�الآن  تعمل  متنوعة،  قطاعات  يف  تعمل  �ل��ت��ي 

على ت�شغيل �لذكور و�الإناث، �إذ حققت �لفروع 

خمتلف  يف  ع��م��ل  ف��ر���ش��ة   9000 �الإن���ت���اج���ي���ة 

للفروع  �ال�شتيعابية  �ل��ط��اق��ة  فيما  �مل��ن��اط��ق، 

ما  وهذ�  عمل  فر�شة   11،200 هي  �الإنتاجية 

تعمل �لوز�رة الإجنازه.

�ل���ف���روع  و�أو����ش���ح���ت �ل���ربي���ق���ي �ن ع��م��ل 

ال ي��ق��ت�����ش��رع��ل��ى ت�����ش��غ��ي��ل �الآي������ادي �ل��ع��ام��ل��ة 

ف��ق��ط ، ول��ك��ن��ه��ا ت��ع��م��ل ع��ل��ى دع����م �مل��ن��ط��ق��ة 

�ال�شتثمار  وج���ذب  و�ج��ت��م��اع��ًي��ا،  �ق��ت�����ش��ادًي��ا 

ن�شبة  ز�دت  �نها  مبينًة  �لفقرية،  للمناطق 

زو�ج  ن�شبة  و�نخف�شت  �الإن��اث،  لدى  �لوعي 

�ل��ق��ا���ش��ر�ت ب��ع��د �دخ���ال م�����ش��اري��ع �ل��ت��دري��ب 

و�لت�شغيل يف �ملناطق �مل�شتهدفة، �لتي تدرب 

�إىل  ��شافة  �لت�شغيل،  بهدف  �الإن��اث  وتوؤهل 

�لعمل  يف  �الإد�ري  �شلم  يف  �لرتقية  �مكانية 

�إد�ري،  من�شب  �إىل  للو�شول  كعامل  كالبد�أ 

فر�ص  بتوفري  �لبطالة  تقليل  على  و�لعمل 

�الأق��ل  �ملجتمعات  يف  �لعمل  عن  للمتعاطني 

حًظا. 

مع  �لتفاو�ص  ب�شدد  �ل����وز�رة  �ن  وبينت 

جديد�،  �إنتاجيا  فرعا   15 لبناء  م�شتثمرين 

�القاليم  فر�شة عمل يف   3000 نحو  لتوفري 

�ن  م�شيفة  �ململكة،  حمافظات  يف  و�لبو�دي 

�ل��ف��روع م��ن خال  �ل����وز�رة ت�شاهم يف دع��م 

�مل��ب��ن��ى  �ن  �إذ  ب���ن���اءه ع���ن ط��ري��ق �حل��ك��وم��ة، 

يعطى جماًنا الأول ثاث �شنو�ت للم�شتثمر 

�ج��رت��ه )م2(  �ي��ج��اره بح�شب  دف���ع  ي��ت��م  ث��م 

يف �مل���ن���اط���ق �ل�����ش��ن��اع��ي��ة �مل����ج����اورة ل��ل��ج��ه��ة 

ن�شبة  بدفع  �لعمل  وز�رة  وت�شهم  �لد�عمة، 

�لعاملني و 25% مو��شات  50% من رو�تب 

و�حد،  ملدة عام  �إجتماعي  بدل �شمان  و%25 

يف  �ال���ش��ت��ث��م��ار  وز�رة  م�شاهمة  �إىل  �إ���ش��اف��ة 

�ل�شريبية  و�العفاء�ت  �الج��ر�ء�ت،  تخفيف 

و�جل���م���رك���ي���ة ل��ل��م�����ش��ت��ث��م��ر ل��ي��ع��ام��ل �ل��ف��رع 

�الإنتاجي كم�شنع يف منطقة تنموية.

وت����اأت����ي �ل����ف����روع �الإن���ت���اج���ي���ة ج�����زء� م��ن 

�مل�������ش���ان���ع و�ل�������ش���رك���ات �مل�����وج�����ودة يف �مل����دن 

�مل��دن  ���ش��رك��ة  م��دي��رع��ام  ق��ال  �ذ  �ل�شناعية، 

متتلك   �ل�شركة  �إن  جويعد  عمر  �ل�شناعية 

10 م����دن ���ش��ن��اع��ي��ة م���وزع���ة يف حم��اف��ظ��ات 

و�لعقبة  و�ل��ك��رك  و�رب��د  �شحاب  يف:  �ململكة 

ومادبا  و�لطفيلة  و�ل�شلط  و�ملفرق  و�ملوقر 

�شناعية  ���ش��رك��ة   868 ن��ح��و  ت�����ش��م  وج���ر����ص، 

2022، وبحجم  �لعام  �لربع �الول من  لغاية 

ووفرت  دينار،  مليار�ت  ثاثة  نحو  ��شتثمار 

ن��ح��و 60 �ل����ف ف��ر���ش��ة ع��م��ل م���وزع���ة ع��ل��ى 

�النتاجية.  �لقطاعات  خمتلف 

و�أ����ش���ار �إىل �ن �ل��ع��م��ال��ة ت��ت��وزع  يف �مل��دن 

�ل�������ش���ن���اع���ي���ة ع����ل����ى خم���ت���ل���ف �ل���ق���ط���اع���ات 

�الن���ت���اج���ي���ة �ل���ع���ام���ل���ة يف م��ق��دم��ت��ه��ا ق��ط��اع 

�لغذ�ئية،  �ل�شناعات  و�مل��ح��ي��ك��ات،  �اللب�شة 

�لتعبئة  �ل��دو�ئ��ي��ة،  �لكيماوية،  �لهند�شية، 

�اللب�شة  قطاع  �ن  مبيًنا  وغريها،  و�لتغليف 

�ال�شتثمار�ت  من  جيدة  ح�شة  على  ��شتحوذ 

�لقطاع  ويعد  �ل�شناعية،  �مل��دن  يف  �لقائمة 

�ح���د �ه���م �ل��ق��ط��اع��ات �ل�����ش��ن��اع��ي��ة يف �مل���دن 

لل�شركة.  �لتابعة  �ل�شناعية 

و�أ�����ش����اف ج��وي��ع��د �ن �مل�����دن �ل�����ش��ن��اع��ي��ة 

نظر�  ك��ب��رًي�،  �هتماًما  �اللب�شة  قطاع  ت��ويل 

عدد  وي�شغيل  يولدها  �لتي  �لعمل  لفر�ص 

من �اليدي �لعاملة �لذي بلغ 59945 عاما 

�لن�شبة �الكرب  وعاملة لعام 2022، مبيًنا �ن 

عمالة  �لقطاع  ه��ذ�  يف  �لعاملة  �الي��دي  من 

�جنبية، و�ن هناك جهود� وتن�شيقا م�شتمر� 

ل��ت��ب��ن��ي خ��ط��ط ت�����ش��ه��م يف �ح�����ال �ل��ع��م��ال��ة 

�نه  �إذ  �الأجنبية،  �لعمالة  من  ب��دال  �ملحلية 

�ملدن  يف  �لقائمة  �ال�شتثمار�ت  �ثار  �نعك�شت 

�الي��دي  ع��دد  مبا�شرعلى  ب�شكل  �ل�شناعية 

�لعمل  ف��ر���ص  خ��ال  م��ن  �الردن��ي��ة  �لعاملة 

�ن  �ال  �الردين،  لل�شباب  ��شتحدثتها  �ل��ت��ي 

��شتقطاب  يتطلب  �الل��ب�����ش��ة  ق��ط��اع  طبيعة 

حمليا،  لقلتها  ن��ظ��ر�  و�ف����دة  ع��ام��ل��ة  �ي���دي 

وع��ل��ى �ل��رغ��م م��ن وج����ود ب��ر�م��ج �ل��ت��دري��ب 

ي�شطر  �إذ  �مل��ح��اف��ظ��ات،  يف  �ملنت�شرة  �مل��ه��ن��ي 

�لعمالة  ��شتقطاب  م��ن  �ل�شركات  ��شحاب 

�حتياجاتهم.  ل�شد  �لو�فدة 

�ل�����ش��ن��اع��ي��ة  �مل�������دن  ����ش���رك���ة  �ن  وب������ني    

����ش��ت��ق��ط��ب��ت م���ن خ���ال م��دن��ه��ا �ل�����ش��ن��اع��ي��ة 

�ل���ع���دي���د م����ن �ل�������ش���رك���ات �ل���ك���ب���رية يف ه���ذ� 

عاملية،  �لتي متثل عامات جتارية  �لقطاع، 

م��ب��ي��ًن��ا �ن م���ا ع����زز ق����ر�ره����ا �ال���ش��ت��ث��م��اري 

يف �مل����دن �ل�����ش��ن��اع��ي��ة ع����دة ع���و�م���ل، �ه��م��ه��ا 

�الت��ف��اق��ي��ات �ل��ت��ج��اري��ة �مل��وق��ع��ة ب��ني �الردن 

و�ل���والي���ات �مل��ت��ح��دة، ����ش��اف��ة �ىل �حل��و�ف��ز 

�ل�شركة  تقدمها  �ل��ت��ي  و�خل��دم��ات  و�مل��ز�ي��ا 

لا�شتثمار�ت �ل�شناعية ب�شكل عام و�شناعة 

ب�شكل خا�ص. �اللب�شة 

االنباط- عامن

�ل���رتب���ي���ة  وز�رة  ع������ام  �أم�������ني  �أك��������دت   

و�ل��ت��ع��ل��ي��م ل���ل�������ش���وؤون �الإد�ري���������ة و�مل��ال��ي��ة 

�لوز�رة  قبيات، حر�ص  �لدكتورة جنوى 

ذ�ت  �جل��ه��ات  م��ع  �ل�����ش��ر�ك��ات  تفعيل  على 

�ل���ع���اق���ة ب���ال�������ش���اأن �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي، و�أه��م��ي��ة 

يف  �لرتبية  وجل��ان  �ملحلية  �ملجال�ص  دور 

�لر�مية  لتنفيذ خططها  �لوز�رة  م�شاندة 

�لتعليمية. �لعملية  لتجويد 

�م�ص  تروؤ�ص قبيات  ذل��ك خ��ال  ج��اء 

�ملجال�ص  روؤ�شاء  ت�شاوريا �شم  لقاء  �الأحد 

�مل��ح��ل��ي��ة يف �مل���ح���اف���ظ���ات وروؤ�����ش����اء جل��ان 

�ل��وز�رة �ملعنية  �لرتبية وع��دد� من ك��و�در 

�ملدر�شية. و�ل�شيانة  و�الأبنية  بالتخطيط 

�أن هذ� �للقاء ياأتي �شمن  �إىل  و�أ�شارت 

�لتخطيط  �إىل  ت��ه��دف  ل���ق���اء�ت  �شل�شلة 

بال�شر�كة  تنفذ  �لتي  للم�شاريع  �ل�شليم 

يتعلق  فيما  خا�شة  �ملحلية،  �ملجال�ص  مع 

�لوقت  يف  و�شيانتها،  �ملدر�شية  باالأبنية 

�ل�����ذي ت�����ش��ع��ى �ل��������وز�رة ���ش��م��ن خ��ط��ط��ه��ا 

للتخل�ص من �الأبنية �مل�شتاأجرة و�ملد�ر�ص 

يف  �الآم��ن��ة  �لبيئة  وت��وف��ري  �لفرتتني  ذ�ت 

مد�ر�شها.

ولفتت �إىل �شرورة �لتخطيط لاأبنية 

�خلريطة  بيانات  وفق  �جلديدة  �ملدر�شية 

لرت�شيد  �ل���وز�رة  �أع��دت��ه��ا  �لتي  �ملدر�شية 

تكون هذه  �ملجال بحيث  قر�ر�تها يف هذ� 

�مل�شاريع وفق �حلاجة �حلقيقية للمناطق 

�لتي  �لبناء  لكود�ت  ومر�عية  �ل�شكانية، 

�لتعليم  �ل��وز�رة يف جمال  تن�شجم وخطة 

�لد�مج.

�ملحلية  �ملجال�ص  روؤ���ش��اء  �أك��د  ب��دوره��م، 

ع��ل��ى تفعيل  �ل��رتب��ي��ة ح��ر���ش��ه��م  وجل����ان 

���ش��ب��ل �ل���ت���و�����ش���ل م����ع �ل���������وز�رة و�ل��ع��م��ل 

للعمل  للتخطيط  �ل��و�ح��د  �لفريق  ب��روح 

�مل�����ش��رتك، و���ش��وال �ىل جت��وي��د �خل��دم��ة 

�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة �ل���ت���ي ت��ق��ع يف ���ش��م��ي��م م��ه��ام 

عملهم.

يف  �ملنجز�ت  على  �لبناء  �أهمية  و�أك��دو� 

و�لتخطيط  �ل�شابقة،  و�للجان  �ملجال�ص 

ل���ت���ايف �ل���ت���ح���دي���ات ���ش��ي��م��ا ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق 

ب��رت���ش��ي��د ق�������ر�ر�ت �ل��ت��خ��ط��ي��ط مل�����ش��اري��ع 

و�ال�شتثمار  و�شيانتها،  �ملدر�شية  �الأبنية 

�الأمثل يف �ملو�رد �ملتاحة.

�لكرتوين  عر�ص  على  �للقاء  و��شتمل 

للخريطة �ملدر�شية، من حيث �آلية عملها 

وما ت�شمنته من بيانات ومعلومات.

ق�شما  ����ش��ت��ح��دث��ت  �ل������وز�رة  �أن  ي��ذك��ر 

�ل���وز�رة  ع��م��ل  وتنظيم  للتو��شل  خ��ا���ش��ا 

وتن�شيق  وم��ت��اب��ع��ة  �مل��ح��ل��ي��ة  �مل��ج��ال�����ص  م��ع 

بينهما. �مل�شرتكة  �جلهود 

 »العمل« : بناء ١٥ فرعا انتاجيا جديدا

  جويعد: ٣ مليار حجم استثمار الشركات بالمدن الصناعية
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 تجارة إربد والوكالة الفرنسية للتنمية 
تبحثان التعاون في مجال التدريب

االنباط- إربد

ب��ح��ث رئ��ي�����ص غ��رف��ة جت���ارة �إرب���د حممد 

�ل�����ش��وح��ة �م�����ص �الأح����د م��ع م��دي��ر �ل��وك��ال��ة 

�لفرن�شية للتنمية يف �الأردن لورنت دوريز، 

�مل�����ش��رتك بني  �ل��ت��ع��اون  �آف���اق  �شبل ت��ط��وي��ر 

�لطرفني.

وق����ال �ل�����ش��وح��ة �إن م��رك��ز �ل��ت��دري��ب يف 

�ل��غ��رف��ة �ل����ذي مي��ن��ح 18 ���ش��ه��ادة م��ع��ت��م��دة 

�ملتخ�ش�شة  �مل��ه��ن��ي��ة  �ل����دور�ت  م��ن  ع���دد  يف 

و�مل��ع��ت��م��دة م��ن ق��ب��ل �جل��ام��ع��ات �الأردن���ي���ة، 

ي��ط��م��ح ل��ت��ع��زي��ز �ل���ت���ع���اون م���ع �ل���وك���ال���ة يف 

�جل����و�ن����ب �ل���ت���دري���ب���ي���ة �مل��ه��ن��ي��ة �ل���ت���ي م��ن 

يف  و�ل�شكان  �الأ�شر  �قت�شاديات  رفع  �شاأنها 

�إىل  �لر�مية  �جلهود  ورفد  �مل�شوؤولية  �إطار 

�لفقر و�لبطالة. مو�جهة م�شاكل 

�إىل  �لفرن�شية  �ل��وك��ال��ة  �ل�����ش��وح��ة  ودع���ا 

تدريبية  مب�شاريع  �ل��غ��رف��ة  ت��وج��ه��ات  دع��م 

ت��ت��ع��ل��ق ب��امل�����ش��اري��ع �ل�����ش��غ��رية وم��ت��ن��اه��ي��ة 

على  �إي��ج��اب��ا  �آث��اره��ا  تنعك�ص  �ل��ت��ي  �ل�شغر 

�أن  �الأف�����ر�د و�الأ����ش���ر و�مل��ج��ت��م��ع، الف��ت��ا �إىل 

مركز �لتدريب م�شتعد للتعاون مع �لوكالة 

يف هذ� �جلانب.

�ملتميزة  �لنجاحات  �إىل  �ل�شوحة  و�أ���ش��ار 

�لتدريبية  �ل��رب�م��ج  بع�ص  حققتها  �ل��ت��ي 

�لغرفة؛  يف  �ل��ت��دري��ب  م��رك��ز  ينفذها  �ل��ت��ي 

و�الأج��ه��زة  �ل��ه��اي��ربد  ���ش��ي��ار�ت  �شيانة  مثل 

و�مل��ح��ا���ش��ب��ة  �مل�������ش���اح���ة  ودور�ت  �خل���ل���وي���ة 

ب��دور  م�شيد�  وغ��ريه��ا،  �الإن��ت��اج��ي  و�ملطبخ 

�ل���وك���ال���ة �ل��ف��رن�����ش��ي��ة يف �إق����ام����ة م�����ش��اري��ع 

ل��ت��ط��وي��ر �ل��ب��ن��ي��ة �ل��ت��ح��ت��ي��ة يف �ل��ع��دي��د من 

�ملجاالت، وال�شيما �إعادة تاأهيل �شبكة �ملياه.

من جانبه، رحب دوريز بتفعيل �لتعاون 

ي��ع��ود بالفائدة  �ل��وك��ال��ة و�ل��غ��رف��ة مب��ا  ب��ني 

�الأف���ر�د  ومت��ك��ني  �ملحلية،  �ملجتمعات  على 

ورف��ع  �قت�شادياتهم  حت�شني  م��ن  و�الأ���ش��ر 

�ل���وك���ال���ة  �أن  م��ب��ي��ن��ا  دخ���ول���ه���م،  م�����ش��ت��وى 

���ش��ت��در���ص �إم��ك��ان��ي��ة دع���م ب���ر�م���ج ت��دري��ب��ي��ة 

لتحقيق  �ل���غ���رف���ة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  ج���دي���دة 

�مل�شتد�مة. �لتنمية 

 أمانة عمان تحدد أماكن بيع 
وذبح األضاحي

االنباط- عامن

ح�����ددت �أم����ان����ة ع���م���ان �ل���ك���ربى 11 

�الأ���ش��اح��ي،  وذب���ح  بيع  حلظائر  موقعا 

�ملا�شية،  وم��رب��ي  �لتجار  �أم��ام  و�أت��اح��ت 

�ع���ت���ب���ار�ً م���ن �الأح������د ت���ق���دمي ط��ل��ب��ات 

�لت�شاريح �لازمة. للح�شول على 

وق���ال �مل��دي��ر �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل��اأ���ش��و�ق، 

����ش��ت��ق��ب��ال  �إن  �ل����ع����دو�ن،  �مل��ج��ي��د  ع��ب��د 

�ل��ط��ل��ب��ات ي���ب���د�أ م���ن �ل���ي���وم وي�����ش��ت��م��ر 

�ملوقع  خ��ال  م��ن  �ملقبل  مت��وز   2 حتى 

�الإل���ك���رتوين ل��اأم��ان��ة ب��ال��دخ��ول على 

http://( ”نافذة “ت�شريح �أ�شاحي

www.ammancity.gov.

وقت الحق ووفق  يف  �شيتم  فيما   ،)jo
�إلكرتونيا  �لقرعة  �إجر�ء  زمني  جدول 

�لتي حتدد �أماكن �حلظائر.

�مل����و�ق����ع  ه�����ذه  �أن  �ل�����ع�����دو�ن  وب�����ني 

���ش��ت��غ��ط��ي ج��م��ي��ع م��ن��اط��ق �ل��ع��ا���ش��م��ة، 

وت��ه��دف مل��ن��ع �ل��ب��ي��ع �ل��ع�����ش��و�ئ��ي د�خ��ل 

�ل���ع���ا����ش���م���ة وت�������ش���ه���ل م�����ن ع���م���ل���ي���ات 

�ل�����ش��ي��ط��رة ب��ي��ئ��ي��اً و���ش��ح��ي��اً و�حل���د من 

�مل�شتمر  �لتعقيم  �إم��ك��ان��ي��ة  م��ع  �مل��ك��اره 

لها.

و�أك������د ع��ل��ى �الل����ت����ز�م ب��ال��ت��ع��ل��ي��م��ات 

و�ل�شرعية  �ل�شحية  �ل�شروط  وتطبيق 

ل��اأ���ش��اح��ي، وع���دم و���ش��ع �حل��ظ��ائ��ر يف 

�الأم���اك���ن �ل�����ش��ك��ن��ي��ة، وم��ن��ع ع�����ش��و�ئ��ي��ة 

�ل���ت���وزي���ع، و�ل���ت���ز�م ���ش��اح��ب �حل��ظ��رية 

�ل��ع��ام��ة،  �ل�����ش��ام��ة  متطلبات  ب��ت��وف��ري 

 140 رق��م  �مل�شالخ  نظام  خمالفة  وع��دم 

م��ك��اره  �إح�������د�ث  وع�����دم   ،2016 ل�����ش��ن��ة 

���ش��ح��ي��ة ك��م��خ��ل��ف��ات �ل���ذب���ح، م��ب��ي��ن��ا �أن 

�الأم���ان���ة ت��ع��ط��ى �الأول����وي����ة ب��احل��ظ��ائ��ر 

الأ����ش���ح���اب رخ�������ص �مل���ه���ن )�مل����اح����م(، 

خا�شعة  �حل��ظ��ائ��ر  جميع  �شتكون  كما 

�الأط��ب��اء  قبل  م��ن  �لبيطرية  للرقابة 

�لبيطريني يف �أمانة عمان.

�شتقوم  �الأم��ان��ة  �أن  �ل��ع��دو�ن  وك�شف 

ب�����االإ������ش�����ر�ف ع���ل���ى �إق�����ام�����ة م�����ش��ل��خ��ني 

م��وؤق��ت��ني ع��ل��ى ���ش��ارع��ي �الأم����ري ح�شني 

م��ق��اب��ل �ل�����ش��رط��ة �ل��ن�����ش��ائ��ي��ة، و�الأم���ري 

ف��ي�����ش��ل ب��ال��ت��ق��اط��ع م���ع ����ش���ارع �الأم���ري 

�أنها  نايف منطقة �لك�شار�ت، الفتا �إىل 

�ملوقعني  هذين  يف  �لذبح  مبنع  �شتقوم 

هذين  م�شغلي  م��ع  �مل�شبق  بالتن�شيق 

�ملوؤقتني. �مل�شلخني 

وح��������ددت �الأم������ان������ة م���وق���ع���ا ي��خ��دم 

و�أب��و  �جلبيهة،  ب����در�ن،  )�شفا  مناطق 

����ش���ارع ���ش��ي��ف �هلل �حل��م��ود  ن�����ش��ري( يف 

و�ملقربة  بدر�ن  �شفا  �أمن  مركز  مقابل 

�ل���ق���دمي���ة، ومل���ن���اط���ق )زه��������ر�ن، ب���در/ 

ن���ز�ل، �مل��ق��اب��ل��ني، �ل��ريم��وك، و�مل��دي��ن��ة( 

يف �ل�����ش��ارع �ل��ر�ب��ط ب��ني ���ش��ارع �الأم��ري 

ه��ا���ش��م م���ع ����ش���ارع �الأم������ري �حل�����ش��ني/ 

و�شيكون  �ل��ن�����ش��ائ��ي��ة،  �ل�����ش��رط��ة  م��ق��اب��ل 

ذبح �الأ�شاحي يف هذ� �ملوقع من �مل�شلخ 

�ملوؤقت �لذي �أقامته �الأمانة.

ب�شمان(  )ط���ارق،  ملنطقتي  وح���ددت 

موقعا يف �شارع �الأمري في�شل وتقاطعه 

م����ع �����ش����ارع �الأم�������ري ن����اي����ف )م��ن��ط��ق��ة 

�ل��ك�����ش��ار�ت( و���ش��ي��ك��ون ذب���ح �الأ���ش��اح��ي 

يف ه������ذ� �مل�����وق�����ع م�����ن خ������ال �مل�����ش��ل��خ 

وملنطقة  �الأمانة،  �أقامته  �لذي  �ملوؤقت 

خ��ري��ب��ة �ل�������ش���وق ع��ل��ى ����ش���ارع �ل�����ش��ت��ني 

توتال،  حمطة  مقابل  �ل�شو�مع  خلف 

بدر �جلديدة،   ، �ل�شري  وملناطق )و�دي 

م����رج �حل����م����ام( يف ح���ي �ل��ظ��ه��ري ع��ل��ى 

وملنطقتي  )�لدمينة(،  نالت�شك  ���ش��ارع 

�شارع  على  �لعني(  ور�أ���ص  )�لقوي�شمة، 

�جل�����ش��ور �ل��ع�����ش��رة )����ش���ارع �ل�����ش��ع��ائ��ر(، 

ومل��ن��ط��ق��ة �ل��ن�����ش��ر ع��ل��ى ����ش���ارع �حل����ز�م 

�ل�����ش��احل��ي��ة، ويف  �ل��د�ئ��ري ق��رب ج�شر 

�لعقبة  بيعة  �شارع  على  ماركا  منطقة 

ع��م��ر  م�������ش���ج���د  خ���ل���ف  زم�������زم  دو�ر   /

�ل��ه��م��ان، ومل��ن��اط��ق )���ش��وي��ل��ح، و ت��اع 

�ل��ع��ل��ي، و�ل��ع��ب��ديل( ع��ل��ى ���ش��ارع رف��اع��ة 

�الأن�شاري.

ك���م���ا ح������ددت �أم����ان����ة ع���م���ان م�����ش��ل��خ 

�ملا�شونة يف منطقة �أحد، وم�شلخ �أمانة 

عمان يف ماركا، موقعا لذبح �الأ�شاحي 

فقط.

 اإلدارة العامة يطلق نظام التدريب 
اإللكتروني

�النباط- عمان

�ل���ع���ام���ة،  �الإد�رة  م���ع���ه���د  �أط����ل����ق   

�ل��ي��ام�����ش��وم �الأح����د، ن��ظ��ام��ا �إل��ك��رتون��ي��ا 

�ملعهد  خطة  بح�شب  �لتدريب،  الإد�رة 

منذ  بتنفيذها  ب���د�أ  �ل��ت��ي  �لتطويرية 

�لتحول  حم��ور  و�ملت�شمنة   ،2019 ع��ام 

�ل����رق����م����ي و�أمت�����ت�����ة خ�����دم�����ات �مل��ع��ه��د 

�إل����ك����رتون����ي����ا، ب���ت���م���وي���ل م����ن �ل���وك���ال���ة 

�أ�ص  )ي��و  �لدولية  للتنمية  �الأمريكية 

.)USAID أيد�

�ملهند�شة  �ملعهد،  ع��ام  مدير  وقالت 

�الإطاق  حفل  خال  �خلو�لدة،  �شهام 

�لتوجيهية  �للجنة  رئي�ص  رع��اه  �ل��ذي 

�شامح  �ملدنية  �خلدمة  دي��و�ن  ورئي�ص 

�ملعهد بد�أ باتخاذ خطو�ت  �إن  �لنا�شر، 

�إىل م��ك��ان��ة  ل��ي�����ش��ل  م��ت��ت��ال��ي��ة وك���ب���رية 

�لتطوير  و�إن  وعامليا،  �إقليميا  متميزة 

دوؤوب  عمل  �إىل  حتتاج  م�شتمرة  رحلة 

ومتو��شل وبحث ودر��شة.

و�أك������دت �خل����و�ل����دة، ب��ح�����ش��ور ع��دد 

للدو�ئر  �لعامني  و�مل��در�ء  �الأمناء  من 

على  ي��ح��ر���ص  �مل��ع��ه��د  �أن  �حل��ك��وم��ي��ة، 

م����و�ك����ب����ة ك�����ل �ل����ت����وج����ه����ات �ل���ع���امل���ي���ة 

�مل���ت�������ش���ارع���ة يف خم��ت��ل��ف  و�ل����ت����ط����ور�ت 

حم����اور وجم�����االت �ل��ع��م��ل، وي��ح��ر���ص 

ك���ذل���ك ع���ل���ى جت������اوز ك����ل �ل��ت��ح��دي��ات 

و�ل�شعوبات و�مل�شي قدما نحو حتقيق 

�ملن�شودة. �الأهد�ف 

وبينت �أن نظام �لتدريب �الإلكرتوين 

ن��ف��ذ  �ل������ذي   )TMS �أ�������ص  �أم  ت����ي   (

�حلوكمة  تعزيز  م�شروع  مع  بالتعاون 

�إد�رة  �إىل  ي��ه��دف   ،”USAID“
وت�شهيلها  �ل��ت��دري��ب  عملية  وت��ن��ظ��ي��م 

ع��ل��ى ج��م��ي��ع �الأط��������ر�ف م���ن �جل��ه��ات 

�حل���ك���وم���ي���ة و�مل�������ش���ارك���ني و�مل����درب����ني 

�ل����دو�ئ����ر  �ل����ت����دري����ب يف  وم���������ش����وؤويل 

و�ملعهد، الفتة �إىل �أن �لنظام يعد نقطة 

حتول �شيجري �لبناء عليها م�شتقبا، 

لها  �إل��ك��رتون��ي��ة  خ��دم��ات  �إىل  و���ش��وال 

�الأثر �الإيجابي يف تطوير ورفع كفاءة 

�لتدريبية. �لعملية 

مميز�ت  عن  لفيديو  �ملعهد  وعر�ص 

�ل��ن��ظ��ام و�أه����م ت��ط��ب��ي��ق��ات��ه، ب��االإ���ش��اف��ة 

�مل���درب���ني مع  ����ش��ت��ع��ر����ص جت��رب��ة  �إىل 

�����ش���ت���خ���د�م �ل���ن���ظ���ام �ل����ذي����ن �أ�����ش����ادو� 

تب�شيط  يف  ودوره  ��شتخد�مه  ب�شهولة 

ي�شهده  �ل���ذي  و�ل��ت��ط��ور  �الإج�������ر�ء�ت، 

�ملعهد على �شعيد �خلدمات.

�الإل���ك���رتوين  �ل��ن��ظ��ام  �أن  �إىل  ي�����ش��ار 

�لتدريبية  �لعملية  �إد�رة  م��ن  ي��ت��ك��ون 

�إىل  ت��ه��دف  �مل��درب��ني، �الأوىل  وب��ي��ان��ات 

�لوز�ر�ت  يف  بالتدريب  �ملعنيني  متكني 

من  و�مل�����ش��ارك��ني  �حلكومية  و�ل��دو�ئ��ر 

�لقطاع �خلا�ص من �لدخول �إلكرتونيا 

�خلطط  على  و�الط���اع  �لنظام،  على 

�مل�شاركني  ب��ي��ان��ات  وتعبئة  �لتدريبية 

و�إ�������ش������د�ر �ل���ت���ق���اري���ر �الإل���ك���رتون���ي���ة 

�ل��ت��دري��ب��ي��ة،  �لعملية  تنفيذ  وم��ت��اب��ع��ة 

حول  �ملدربني  بيانات  قاعدة  و�لثانية 

خمتلف  يف  و�لدولية  �ملحلية  �خلرب�ت 

�ملجاالت.
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�ضوؤ�ل ير�وح مكانه، هل �ملو�طن �الردين م�ضتعد �أن يقبل ب�ضريبة جديدة؟ 

الأج��ل��ه يف حال  �ل��ذي �ضممت  �لغر�ض  ت��وؤدي  �أن  �ل��ط��رق ميكن  �ضريبة  وه��ل 

�قر�رها؟!.. �ملو�طن ال ميكن �ن يتحمل فوق طاقته، هو ي�ضعى �أن يوفر �ملال 

جديد�ً  هماً  �إ�ضافة  يطيق  �أن  له  فكيف  �لعديدة،  متطلباته  لي�ضتويف  �لكايف 

وعبئاً �آخر وهو حتمل نفقات تزيد �خلناق عليه وعلى �أ�ضرته!!

ي�ضري مبا ال   ، �لدويل  �لبنك  �لطرق من قبل  ب�ضاأن �ضريبة  �ملعد  �لتقرير 

و�ل��ذي يالقي معار�ضة  �مل�ضروع  ه��ذ�  �إق��ر�ر  يتم  �ن��ه رمب��ا  لل�ضك  ي��دع جم��ااًل 

كبرية من قبل �ملو�طنني قبل �إقر�ره، وكان �لتقرير �لذي ورد فيه �أن �لبنك 

�لدويل قد �أعد در��ضة قدرت �لكلفة �ملبدئية للتعرفة بنحو ١١فل�ضاً/كيلومرت 

��ضتخد�م �لطرق لل�ضيار�ت �ل�ضغرية للطرق �لقائمة،  ال�ضتيفاء ر�ضوم مقابل 

وقد ي�ضل �ملبلغ �ىل �ل�ضعف للطرق  �جلديدة  .      و�لغاية من هذه �ل�ضريبة 

�لتي حتدث  �ملرورية  للم�ضاعدة يف �حلد من �حلو�دث  �لطرق  هو رفع جودة 

�مل��رك��ب��ات  ح��رك��ة  �ن�ضيابية  ل�ضمان  �ل�����ض��و�رع  وتنظيم  �ل��ط��رق  رد�ءة  ب�ضبب 

�ل�ضائقني  �أرو�ح  على  وحفاظاً  �ل�ضري  تعيق  �ل��ط��رق،  يف  م�ضاكل  �ي��ة  وت��ف��ادي 

و�مل�ضاة على حد �ضو�ء.

يتعني  �أن���ه  �ال  ب��ع��د،  يقر  مل  �ل��ط��رق  �ضريبة  م�����ض��روع  م��الم��ح  �ن  باعتبار 

�الأحو�ل  ودر��ضته جيد�ً، ومر�عاة  �مل�ضروع  �لنظر يف هذ�  �لنو�ب  على جمل�ض 

�لعاملية  �الق��ت�����ض��ادي��ة  �الأو����ض���اع  ب�ضبب  �مل��و�ط��ن  يعي�ضها  �ل��ت��ي  �الق��ت�����ض��ادي��ة 

�ل�ضعبة، و�زد�دت �ضعوبة وتعقيد�ً ب�ضبب جائحة كورونا و�لتي كلفت ميز�نية 

�حلكومة نفقات كثرية. �ملو�طن يعي�ض على ر�تبه و�الأ�ضعار من حوله ترتفع 

�إذ� �ضنت قو�نني �ضارمة حتد من �رتفاع  �إال   ، �إيقافها  �أحد  ب�ضكل ال ي�ضتطيع 

�الأ�ضعار و�زدياد معاناة �ملو�طن.

نتمنى �ن يتم در��ضة م�ضروع �ضريبة �لطرق ب�ضورة متاأنية م�ضتوفية كافة 

جو�نبه، رغم �أن �ضلبياته تفوق �إيجابياته الأنها �ضتطول جيب �ملو�طن �لب�ضيط 

�أ�ضر  فهناك  ويدعمه،  �مل�ضاعدة  يد  له  ميد  من  �ىل  بحاجة  �الأ�ضا�ض  يف  �لذي 

قليل  �جتماعي  ب�ضمان  ب�ضيطاً  عماًل  يعمل  كان  �ل��ذي  معيلها  فقدت  كثرية 

ب�ضكل  للمو�طن  �ملعي�ضي  بالو�ضع  �لتفكري  مبكان  �الأهمية  من  غريه.  من  �أو 

عي�ض  لقمة  على  �مل�ضلط  �ل�ضيف  د�ئماً  �ل�ضر�ئب  تكون  �أن  ميكن  فال  ج��دي، 

�ملو�طن �الأردين.

خوله كامل الكردي

 هل المواطن مستعد 
لضريبة الطرق؟!!

االثنني  27 / 6 / 2022 
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األنباط – دالل عمر 

�لوقائي  �لتطعيم      قال مدير برنامج 

�ن  م�ضودة  ن��ز�ر  �لدكتور  �ل�ضحة  وز�رة  يف 

�ل�ضلطات �ل�ضحية �ل�ضعودية  تلزم �حلجاج 

�الأردن�����ي�����ني �ل���ذي���ن جت�����اوز ع���دده���م ل��ه��ذ� 

ب��اأخ��ذ جرعتي مطعوم   ، ح��اج   3600 �ل��ع��ام  

فايزر  لقاح  من  )جرعتني  كورونا  فريو�ض 

�الأمريكي ، �أو جرعتني من لقاح �ضينوفارم 

�ل�ضيني �إ�ضافة جلرعة معززة من فايزر( ، 

و�إجر�ء فح�ض “بي �ضي �آر” قبل 72 �ضاعة 

من مغادرتهم �الأر��ضي �الأردنية.

تلزم  �ل�ضعودية  �ل�ضلطات  �ن  و����ض��اف    

�أي�������ض���اً �حل���ج���اج ب���اأخ���ذ م��ط��ع��وم �ل�����ض��ح��اي��ا 

مو�ضم  �أن  خا�ضة  �ملر�ض  ه��ذ�  من  للوقاية 

�حل���ج ي���رت���اده ع����ادة �أع�����د�د ك��ب��رية م��ن كل 

�أن��ح��اء �ل��ع��امل ، وق���د ي��ح��دث �خ��ت��الط مع 

مطعوم  �إىل  م�ضري�ً  �مل��ر���ض   لهذ�  حاملني 

م��ر���ض �ل�����ض��ح��اي��ا م��ت��وف��ر جم��ان��اً يف جميع 

عددها  �لبالغ  �ململكة   يف  �ل�ضحية  �مل��ر�ك��ز 

�إ�ضافة  عمان   يف  �ضحياً  مركز�ً  ع�ضر  �ثني 

�إىل �ملر�كز �ل�ضحية يف مر�كز �ملحافظات.

  و�أو������ض�����ى م�������ض���ودة يف ح���دي���ث خ��ا���ض 

ل�”�الأنباط” �حلجاج �الأردنيني باأخذ لقاح 

عر�ضة  �الأك��ر  �لفئات  خا�ضة   ، �النفلونز� 

ل��ل��خ��ط��ورة وه����م �حل����و�م����ل وك���ب���ار �ل�����ض��ن 

، و����ض���دد ع��ل��ى ح��ر���ض��ه��م ب���االأك���ل و�ل�����ض��رب 

و�ملعقم  �الآم����ن  �ل�ضليم  و�مل����اء  �ل��غ��ذ�ء  م��ن 

، و�ل��ط��ع��ام �مل��ط��ه��و ج��ي��د�ً  �ل���ذي ي��ع��د �أق��ل 

. عر�ضة للبكترييا و�لفريو�ضات 

  وركز يف حديثه على �البتعاد عن �لطعام 

نظافته  ب�ضالمة  و�مل�ضكك  �مل�ضدر  جمهول 

�ملعدة  ت�ضيب  �لتي  �الأمر��ض  �نتقال  لعدم 

و�الأمعاء ، م�ضدد�ً على �لنظافة �ل�ضخ�ضية 

ب��غ�����ض��ي��ل �الأي�������دي ب��ا���ض��ت��م��ر�ر و����ض��ت��خ��د�م 

�ملعقمات حتى ال ي�ضابو� باأمر��ض �أخرى .

  وز�د م�ضودة �ن حر�رة �ل�ضم�ض �لعالية 

ل���ذل���ك يف�ضل   ، ع��ل��ى �حل���ج���اج  ت���وؤث���ر  ق���د 

�رت�����د�ء �ل��ط��اق��ي��ة و����ض���رب �مل����اء ب��ا���ض��ت��م��ر�ر 

م�ضدد�ً   �ل�ضم�ض،  ب�ضربات  �الإ�ضابة  لتجنب 

لفريو�ض  ، جتنباً  �ل��ك��م��ام��ات  �رت���د�ء  ع��ل��ى  

ك���ورون���ا �ل����ذي م�����از�ل م����وج����ود�ً ول��ت��ج��ن��ب 

�أمر��ض معدية �أخرى. 

���ض��ح��ي��ة  ب��ع��ث��ة  م���ر�ف���ق���ة  �إىل  و�أ�����ض����ار     

موظفاً   20 من  مكونة  �الردن��ي��ني  للحجاج 

و�الد�ري����ة  و�ل��ف��ن��ي��ة  �ل�ضحية  �ل��ك��و�در  م��ن 

�أجهزة  �لطبية من  تتوفر لديها �المكانات 

�خلدمة  تلبي  طبية  وم�ضتلزمات  و�أدوي����ة 

�لطبية للمر�ضى �أثناء �أد�ء منا�ضك �حلج.

  ويف �ل�����ض��ي��اق ذ�ت�����ه  ق����ال م�����ض��در من 

�حل��ج��اج  ع�����ودة  ع��ن��د  �أن�����ه  �ل�����ض��ح��ة  وز�رة 

على  �ضيتلقون   ، �ل�ضعودية  م��ن  �الأردن��ي��ني 

حبة  وه��و  وقائياً  عالجاً  �حل��دودي��ة  �ملعابر 

م���وؤك���د�ً  �ل���وب���ائ���ي،  �ل�����ض��ح��اي��ا  مل���ر����ض  دو�ء 

�آر” عند  �ضي  �ل�”بي  فح�ض  ���ض��رورة  ع��دم 

عودتهم لالأر��ضي �الأردنية.

االنباط-العقبة

وت���اأه���ي���ل  مت���ك���ني  �إىل  ت���ه���دف  خ���ط���وة  يف 

ط��ل��ب��ة �جل��ام��ع��ات �مل��ت��ف��وق��ني غ��ري �مل��ق��ت��دري��ن 

وت��زوي��ده��م ب��امل��ه��ار�ت �ل��الزم��ة ل��دخ��ول �ضوق 

للتطوير  �أي���ل���ة  و�ح����ة  ���ض��رك��ة  ق��ام��ت  �ل��ع��م��ل، 

�خل��ريي��ة  للتعليم  ح��ي��اة  ���ض��ن��دوق  ج��م��ع��ي��ة  و 

لتاأهيل  �لتدريبية  �ل���دور�ت  من  ع��دد  بتنفيذ 

�لطالب �جلامعيني من حمافظة �لعقبة.

وت�����ض��م��ن��ت ���ض��ل�����ض��ل��ة �ل��������دور�ت �ل���ت���ي ُب���دء 

ب��ت��ن��ف��ي��ذه��ا ي���وم �الأرب����ع����اء �مل��ا���ض��ي ب���و�ق���ع 30 

���ض��اع��ة ل��ك��ل دورة؛ ب��رن��ام��ج م��ه��ار�ت حم��ادث��ة 

�لتوظيف  م��ه��ار�ت  وب��رن��ام��ج  �جن��ل��ي��زي��ة،  لغة 

و�ل���دخ���ول ل�����ض��وق �ل��ع��م��ل مل��رح��ل��ة �خل��ري��ج��ني 

)م���ه���ارة �إع����د�د �ل�����ض��رية �ل��ذ�ت��ي��ة و�مل��ق��اب��الت 

و�ل���ق���و�ن���ني و�الأن���ظ���م���ة ل��ل��م��وظ��ف��ني �جل����دد و 

و�ملروؤو�ضني(،  �لروؤ�ضاء  مع  �لتو��ضل  مهار�ت 

�لتخطيط  م���ه���ار�ت  ب��رن��ام��ج  �ىل  ب��االإ���ض��اف��ة 

�لذ�تي و�لتفكري �الإبد�عي.

وتهدف هذه �لدور�ت �لتي �ضي�ضتفيد منها 

٤0 طالباً و�لتي تعقد يف مقر جمعية �ضندوق 

لتمكني  �ل��ع��ق��ب��ة،  يف  �خل��ريي��ة  للتعليم  ح��ي��اة 

�ل��الزم��ة  و�مل���ه���ار�ت  �مل��ع��ارف  م��ن  �مل�ضتفيدين 

�لعمل  ب�ضوق  للدخول  �أف�ضل  ب�ضكل  لتاأهيلهم 

بعد تخرجهم.

 و����ض���رح �مل���دي���ر �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����ض��رك��ة و�ح���ة 

دودين:” ياأتي  �ضهل  �ملهند�ض  للتطوير،  �أيلة 

دعمنا لعقد هذه �لدور�ت �لتدريبية �نطالقا 

م���ن ب���ر�م���ج �مل�����ض��وؤول��ي��ة �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة �خل��ا���ض��ة 

�إىل متكني  م���ن خ��الل��ه��ا  ن�����ض��ع��ى  و�ل���ت���ي  ب��ن��ا 

�ملجتمعات �لتي نعمل فيها ون�ضاهم يف �إحد�ث 

�ل��نم��ي��ة �مل�����ض��ت��د�م��ة ف��ي��ه��ا،  م��ن خ���الل دع��م 

وتاأهيل  طلبة �جلامعات يف �ملحافظة وت�ضريع 

�إىل �ضوق �لعمل مت�ضلحني باملهار�ت  دخولهم 

�لالزمة �لتي تقدمها هذه �لدور�ت”.

�الإد�ري���ة  �للجنة  رئي�ض  ثمن  جانبه،  م��ن 

�خل��ريي��ة/  للتعليم  ح��ي��اة  ���ض��ن��دوق  جلمعية 

ف���رع �ل��ع��ق��ب��ة، �الأ����ض���ت���اذ �إب���ر�ه���ي���م �أب����و �ل��ع��ز، 

�ضركة  به  تقوم  �لذي  �لر�ئد  �ملجتمعي  �لدور 

�جلمعية  دع��م  �ضبيل  يف  للتطوير  �أيلة  و�ح��ة 

قامت  �ل��ت��ي  �الأه����د�ف  حتقيق  م��ن  ومتكينها 

�ملثمر  �لتعاون  ه��ذ�  �أن  �إىل  م�ضري�أ   الأجلها، 

ب��ني �جل��ان��ب��ني ي�����ض��ب يف حت��ق��ي��ق �أه��د�ف��ه��م��ا 

�ل��ط��الب  ق���در�ت  ورف���ع  مت��ك��ني  �إىل  �ل�ضاعية 

�جل��ام��ع��ي��ني �مل�����ض��ت��ف��ي��دي��ن م��ن �ل�����ض��ن��دوق يف 

�لعقبة..

ح��ي��اة  ����ض���ن���دوق  �أن   �إىل  �الإ�����ض����ارة  جت����در 

ل��ل��ت��ع��ل��ي��م ه����و ج��م��ع��ي��ة خ���ريي���ة ت��اأ���ض�����ض��ت يف  

�ملتفوقني  �ل��ط��الب  ب��ه��دف دع��م  �ل��ع��ام 2009  

م��ادي��ا على تغطية  �مل��ق��ت��دري��ن  در����ض��ي��ا وغ��ري 

�جل��ام��ع��ات  يف  �مل��رت��ف��ع��ة  �ل��در����ض��ي��ة  �لتكاليف 

تقدمي  طريق  عن  �ملهنية،  و�ملعاهد  و�لكليات 

يف  �حلق  الإعطائهم  �حل�ضنة  و�لقرو�ض  �ملنح 

ولتمكينهم  �ملنا�ضب  �لتعليم  على  �حل�ضول 

م�����ن ب����ن����اء م�������ض���ت���ق���ب���ل �أف���������ض����ل الأن���ف�������ض���ه���م 

وملجتمعهم.

 2500 عن  يزيد  ملا  �لدعم  �جلمعية  وف��رت 

�مل�ضتفيدين  ق��اع��دة  بتو�ضيع  وق��ام��ت  ط��ال��ب 

من خدماتها يف حمافظات جنوب �الأردن عن 

للحاجة  نظر�  �لعقبة  لها يف  فرع  فتح  طريق 

يف  وع���وز�  فقر�  �الأ���ض��د  �ملناطق  الأب��ن��اء  �مللحة 

�ململكة.

جن 11 سنة لذوي أسبقيات   السَّ
بعد ادانتهما باالحتيال 

على مودعي بنوك محلية
ن االنباط- عماَّ

�لثَّالثة،  �لق�ضائية  �لهيئة  د�ن��ت   

ة بالنَّظر يف جنايات �لف�ضاد  و�ملخت�ضَّ

برئا�ضة  ��ان  ع��مَّ ب��د�ي��ة  حمكمة  ل��دى 

وع�ضوية  �لعمري،  �أح��م��د  �لقا�ضي 

�لعمو�ض،  م��رزوق  �لدكتور  �لقا�ضي 

�الأ����ض���ب���ق���ي���ات  ذوي  م����ن  ���ض��خ�����ض��ني 

ب����ج����ر�ئ����م �ل�����������ض�����روع ب����االح����ت����ي����ال 

رت حب�ضهما حتى ١١  و�لتَّزوير، وقرَّ

�ضنة مع �الأ�ضغال �ملوؤقتة.

ق��ر�ره��ا خالل  �ملحكمة  و�أ���ض��درت 

رت  وق��رَّ �الأح��د،  �م�ض  علنية،  جل�ضة 

و600  �أل��ف��ني  �ملُ��د�ن��ني مبلغ  ت��غ��رمي 

ل��ل��م��ح��ك��م��ة  ث���ب���ت  �أن  ب���ع���د  دي�����ن�����ار، 

�أم��و�ل  على  �ال�ضتيالء  حماولتهما 

حملية،  بنوك  ل��دى  م��ودع��ة  عمالء 

ق��������ر�ر� ق����اب����ال ل���ال����ض���ت���ئ���ن���اف �أم�����ام 

�ملخت�ضة. �ملحكمة 

وقررت �ملحكمة حلَّ �ضركة خا�ضة 

�ُضجلت  �أنَّها  للمحكمة  ثبت  �أن  بعد 

بطريقة غري قانونية، و�أنَّ �ل�ضريك 

�لوحيد بها يعاين من مر�ض عقلي 

تاأ�ضي�ضها  وكان  بت�ضجيلها،  يقم  ومل 

الأغر��ض غري قانونية.

�ملحكمة  �أنَّ  �الإد�ن������ة  ق����ر�ر  وب���ني 

م��ت �ملُ���د�ن���ني ب��ج��ر�ئ��م �ل��ت��زوي��ر  ج��رَّ

�مل������ع������ن������وي، و�ل������ت������زوي������ر �مل����ع����ن����وي 

باالحتيال،  و�ل�����ض��روع  ب��اال���ض��رت�ك، 

و��ضتعمال  خا�ضة،  باأور�ق  و�لتزوير 

مزور باال�ضرت�ك.

رت �ملحكمة �حلكم على �ملتهم  وقرَّ

�مل��وؤق��ت��ة  ب��االأ���ض��غ��ال  ب��ال��و���ض��ع  �الأول 

مل����دة 9 ����ض���ن���و�ت، و�حل���ب�������ض ���ض��ن��ت��ني 

وتغرميه مبلغ ١٤00دينار و�لر�ضوم، 

وت�����ض��م��ي��ن��ه ب��ال��ت��ك��اف��ل و�ل��ت�����ض��ام��ن 

�الإد�ري��ة  �لنفقات  �لثاين  �مل��د�ن  مع 

و�ل��ق�����ض��ائ��ي��ة ع��ق��وب��ة و�ج��ب��ة �ل��ن��ف��اد 

عن �جلر�ئم �لتي �أدين بها.

��اين  وو���ض��ع��ت �مل��ح��ك��م��ة �ملُ����د�ن �ل��ثَّ

ب���االأ����ض���غ���ال �مل���وؤق���ت���ة مل����دة 9 ���ض��ن��و�ت 

و�حل���ب�������ض ���ض��ن��ة و�ح������دة، وت��غ��رمي��ه 

مبلغ ١200دينار وت�ضمينه بالتكافل 

و�ل���ت�������ض���ام���ن �ل���ن���ف���ق���ات �الإد�ري���������ة 

و�لق�ضائية مع �ملُد�ن �الأول.

و�أ�ضندت �لنيابة �لعامة للُمد�نني 

�الث�����ن�����ني ت����ه����م �ل�����ت�����زوي�����ر �مل�������ادي 

ب���اال����ض���رت�ك م���ك���رر خ��م�����ض م����ر�ت، 

و�ل����ت����زوي����ر �مل���ع���ن���وي ب���اال����ض���رت�ك 

م���ك���رر م���رت���ني، و����ض��ت��ع��م��ال م���زور 

ب����اال�����ض����رت�ك، و�ل����ت����زوي����ر ب�������اأور�ق 

م��رة،   ١5 مكرر  ب��اال���ض��رت�ك  خا�ضة 

و����ض��ت��ع��م��ال م����زور ب�������اأور�ق خ��ا���ض��ة 

مب�ضدقة  و�لتزوير  م��رة،   ١5 مكرر 

ك���اذب���ة ب���اال����ض���رت�ك م��ك��رر م��رت��ني، 

و�ل�������ض���روع ب��االح��ت��ي��ال ب��اال���ض��رت�ك 

و����ض��ت��ع��م��ال بطاقة  م���ر�ت،   3 م��ك��رر 

����ض���خ�������ض���ي���ة ل���ل���غ���ري ب���������ض����ورة غ��ري 

م�ضروعة.

�ملد�نني  �أنَّ  �لتَّجرمي  ق��ر�ر  وب��ني 

�جلرمية  �الأ�ضبقيات  ذوي  من  هما 

وم������ن م����ع����ت����ادي �رت�����ك�����اب ج���ر�ئ���م 

�الح��ت��ي��ال و�ل��ت��زوي��ر ووق���ع �الت��ف��اق 

بينهما على �رتكاب جر�ئم �الحتيال 

على  �ال�ضتيالء  �أج��ل  من  و�لتزوير 

�أو  بالبنوك  �ملودعة  �لعمالء  �أم��و�ل 

للتد�ول  �لقابلة  و�ل�ضند�ت  �الأ�ضهم 

و�أرباحها.

 الحجاج األردنيون ٠٠ تناول مطعومي كورونا والسحايا في الذهاب 
ونصيحة بالتطعيم ضد االنفلونزا

 الملكية األردنية تعتذر 
لمسافريها عن تأخر رحالتها 

القادمة من أوروبا وشمال أميركا
االنباط- عمن

 �عتذرت �ضركة �خلطوط �جلوية 

�ل��ذي  �لتاأخري  ع��ن  �الأردن��ي��ة  �مللكية 

�لقادمة  رحالتها  بع�ض  على  يطر�أ 

جر�ء  �ل�ضمالية  و�أمريكا  �أوروبا  من 

م���ا ت�����ض��ه��ده �مل����ط����ار�ت �ل��ع��امل��ي��ة من 

�زدحام كبري يف حركة �مل�ضافرين.

بيان  يف  �الأردن���ي���ة،  �مللكية  وق��ال��ت 

�ضحفي �م�ض �الأحد، �إنها ترجو من 

عن  �عتذ�رها  يقبلو�  �أن  م�ضافريها 

يطر�أ خالل هذه  قد  �لذي  �لتاأخري 

�لقادمة  رحالتها  بع�ض  على  �الأي��ام 

م��ن �أوروب�����ا و�أم���ريك���ا �ل�����ض��م��ال��ي��ة يف 

�لعاملية يف  �ملطار�ت  �ضوء ما ت�ضهدُه 

�لفرتة �حلالية من �زدحام كبري.

�مل����ط����ار�ت  �أن  �ل���ب���ي���ان  و�أو������ض�����ح 

ومناولة  �الأر�ضية  �ملناولة  و�ضركات 

�الأم��ت��ع��ة يف ه���ذه �ل��وج��ه��ات ت��ع��اين 

ب��ال��ت��ز�م��ن مع  �مل��وظ��ف��ني  م��ن نق�ض 

�ل���ط���ل���ب �مل����ت����ز�ي����د ع���ل���ى �ل���رح���الت 

�ل��رح��الت �جل��وي��ة ب��ع��د ع��ام��ني من 

ج��ائ��ح��ة ف��ريو���ض ك��ورون��ا، م��ا ي��وؤدي 

�إىل ت��اأخ��ري �ل��رح��الت �ل��ق��ادم��ة من 

�ل��وج��ه��ات وتخلف �الأم��ت��ع��ة يف  ه��ذه 

�الأحيان. بع�ض 

ب�ضدد  �ل�����ض��رك��ة  �أن  �إىل  و�أ����ض���ارت 

ت�ضغيل رحالت �إ�ضافية تلبيًة للطلب 

مع  ب��ال��ت��ز�م��ن  �ل�ضفر  على  �مل��ت��ز�ي��د 

و�حلركة  �ل�ضيفية  �لعطالت  مو�ضم 

�الأ�ضحى  وعيد  �لن�ضطة  �ل�ضياحية 

�ملبارك ومو�ضم �حلج.

 اختتام ملتقى حوار السياسات رفيع المستوى حول الدمج والتنوع في التعليم
االنباط- عمن

 رعى �ضمو �الأمري مرعد بن رعد، رئي�ض 

�مل��ج��ل�����ض �الأع��ل��ى حل��ق��وق �الأ���ض��خ��ا���ض ذوي 

�الإعاقة، �م�ض �الأحد، �ختتام �أعمال ملتقى 

حو�ر �ل�ضيا�ضات رفيع �مل�ضتوى حول �لدمج 

بال�ضر�كة  ياأتي  �ل��ذي  �لتعليم،  يف  و�لتنوع 

وم��ن��ظ��م��ة  و�ل��ت��ع��ل��ي��م  �ل���رتب���ي���ة  وز�رة  م���ع 

و�لثقافة  و�ل��ع��ل��م  للرتبية  �مل��ت��ح��دة  �الأمم 

يف  �الأمل��اين  �لتعاون  ومكتب  “�ليون�ضكو” 
�الأردن.

�لّدمج  �أهمية  له،  كلمة  يف  �ضموه،  و�أك��د 

و�لتعامل  �الأردن،  يف  �لتعليم  يف  و�ل��ت��ن��ّوع 

ب���ج���دي���ة م�����ع م����و�����ض����وع �ل�����دم�����ج ب��ج��دي��ة 

�لعامل،  �أنحاء  جميع  يف  �ضريعة  وبخطو�ت 

وحت������رك ج��م��ي��ع �جل����ه����ات �مل��ع��ن��ي��ة ب�����ض��ك��ل 

و�لتنوع يف  �الإدماج  جماعي نحو مزيد من 

�لتعليم.

�ضموه على �ضرورة و�ضع �حللول  و�ضدد 

�لالزمة حلل �أي عقبات �أو م�ضكالت تو�جه 

�حللول  و�إيجاد  �لتعليم  يف  و�لتنوع  �لدمج 

ل��دى  �مل���وج���ودة  �الإر�دة  �إىل  م�����ض��ري�  ل��ه��ا، 

يف  �لنجاح  حتقيق  يف  �لوطنية  موؤ�ض�ضاتنا 

هذ� �ملو�ضوع.

و�لتعليم،  �لرتبية  وزير  قال  جهته،  من 

�إن �لوز�رة و�ملجل�ض  �لدكتور وجيه عوي�ض، 

ي��ق��وم��ان ب����اإج����ر�ء م��ت��اب��ع��ة الإج������ر�ء ح���و�ر 

�ضيا�ضي رفيع �مل�ضتوى مع جمموعة و��ضعة 

�لتعليم  و�ل�ضركاء يف جمال  �ملخت�ضني  من 

�ل��دم��ج  ب�����ض��اأن  �الأردن  ب���اإع���الن  ل���الل���ت���ز�م 

و�لتنوع يف �لتعليم.

�ل�����ّد�م�����ج مي��ث��ل  �ل��ت��ع��ل��ي��م  �أن  و�أو������ض�����ح 

رئي�ضًيا  وعن�ضًر�  ل��ل��وز�رة  بالن�ضبة  �أول��وي��ة 

�ل��ت��ع��ل��ي��م  ل���ق���ط���اع  �ل���وط���ن���ي���ة  يف �خل����ط����ة 

ل���وز�رة  للتعليم  �ال���ض��رت�ت��ي��ج��ي��ة  )�خل��ط��ة 

�ل��رّتب��ي��ة و�ل��ّت��ع��ل��ي��م 20١8-2025(وب�������ني �أن 

�ملجل�ض  مع  بالتعاون  تقوم  �لرتبية  وز�رة 

�الأع��ل��ى حل��ق��وق �الأ���ض��خ��ا���ض ذوي �الإع��اق��ة، 

بدعوة �ضركاء �لوز�رة يف �لتنمية و�أ�ضحاب 

و�ملنظمات  و�لوطنيني  �لدوليني  �مل�ضلحة 

الإع���ادة  �إل��ي��ه��ا  لالن�ضمام  �حل��ك��وم��ي��ة،  غ��ري 

تاأكيد �اللتز�م باأهد�ف �لتنمية �مل�ضتد�مة.

�ضيا�ضية  و�إر�دة  ن��ظ��م  ت��وج��د  �أن���ه  و�أك����د 

و�ل���ت���ز�م���ات م���ن ج���ان���ب ج��م��ي��ع �ل�����ض��رك��اء 

ل�ضمان  �ل��رئ��ي�����ض��ي��ني  �مل�����ض��ل��ح��ة  و�أ���ض��ح��اب 

عن  �لنظر  بغ�ض  �ل��ط��الب،  جميع  ح�ضول 

وخلفياتهم  و�إعاقاتهم  وقدر�تهم  جن�ضهم 

وع��ادل��ة  مت�ضاوية  ف��ر���ض  على  وظ��روف��ه��م، 

�أو  منازلهم  يف  جيد  تعليم  على  للح�ضول 

�لتعلم  ب��ي��ئ��ات  م��ع  �مل�����ض��ي��ف��ة،  جمتمعاتهم 

م�ضاركتهم  وت��دع��م  �ل��ت��ن��وع  حتت�ضن  �ل��ت��ي 

�إمكاناتهم  �إىل  �لو�ضول  نحو  و�إجن��از�ت��ه��م 

�الج���ت���م���اع���ي���ة و�ل���ع���اط���ف���ي���ة و�جل�������ض���دي���ة 

�لكاملة. و�ملعرفية 

وعلى �ضعيد مت�ضل، عقدت �ضباح �ليوم 

حلقات نقا�ضية حول عملية �لدمج و�لتنوع 

وز�رة  ع���ام  �أم���ني  فيها  ���ض��ارك  �ل��ت��ع��ل��ي��م،  يف 

�لرتبية لل�ضوؤون �الإد�رية، �لدكتورة جنوى 

�الأعلى  للمجل�ض  �ل��ع��ام  و�الأم���ني  قبيالت، 

�لدكتور  �الإعاقة،  ذوي  �الأ�ضخا�ض  حلقوق 

�الأه��د�ف  ��ضتعر��ض  مت  حيث  �لعزة،  مهند 

�ملتوقعة. و�لنتائج 

�الأول���وي���ة  �إع���ط���اء  �إن  ق��ب��ي��الت  وق���ال���ت 

و�����ض���ت���د�م���ة �ل���ع���م���ل ع���ل���ى �أج����ن����دة �ل���دم���ج 

لتحقيق  مهمة  تعترب  �لتعليم  يف  و�لتنوع 

�ل����ه����دف �ل�����ر�ب�����ع م����ن �أه���������د�ف �ل��ت��ن��م��ي��ة 

�مل�ضتد�مة بحلول عام 2030.

و�أ����ض���اف���ت ل��ق��د ���ض��رع��ت ك���ل م���ن وز�رة 

�ل�����رتب�����ي�����ة و�مل����ج����ل���������ض �الأع�������ل�������ى حل���ق���وق 

تنمية  بعملية  �الإع���اق���ة  ذوي  �الأ���ض��خ��ا���ض 

ل��ل��ق��در�ت ل��ت��ع��زي��ز �ل��ن��ظ��ام �ل���ه���ادف ل��دع��م 

ت��ن��ف��ي��ذ �����ض���رت�ت���ي���ج���ي���ة �ل��ت��ع��ل��ي��م �ل���د�م���ج 

للتعليم. �ال�ضرت�تيجية  و�خلطة 

�لتطرق  �لنقا�ضية  �حللقات  خ��الل  ومت 

تعزيز  �أب���رزه���ا:  �مل���ح���اور  م��ن  �ل��ع��دي��د  �إىل 

و�لتنوع  �لدمج  من  �ملزيد  �أجل  من  �لنظام 

متكينية  تعليم  بيئة  و�إي��ج��اد  �لتعليم،  يف 

و�إز�لة  �لتعليم،  يف  و�لتنوع  �لدمج  لتحقيق 

حو�جز �الإق�ضاء من نظام �لتعليم، و�لدمج 

و�لتنوع يف �لتعليم لنتائج �أف�ضل.

 وفد من اتحاد المحامين العرب يزور نقابة المحامين 

االنباط-عمن

ز�ر وف���د م��ن �حت���اد �مل��ح��ام��ني �ل��ع��رب 

ب��رئ��ا���ض��ة �م���ني ع���ام �الحت����اد م��ك��اوي بن 

ع��ي�����ض��ى، ن��ق��اب��ة �مل��ح��ام��ني و�ل��ت��ق��ى نقيب 

�مل��ح��ام��ني ي��ح��ي��ى �ب���وع���ب���ود و�ع�������ض���اء يف 

�لنقابة. جمل�ض 

�لعامني  �الم��ن��اء  من  كل  �لوفد  و�ضم 

وعلي  �ضعبان  �ضيد  ل��الحت��اد  �مل�ضاعدين 

ري��ا���ض وح�����ض��ني ���ض��ب��ان��ه، ب��اال���ض��اف��ة �ىل 

نقيب حمامي فل�ضطني �ضهيل عا�ضور.

وه��ن��اأ �ل��وف��د ن��ق��ي��ب و�ع�����ض��اء جمل�ض 

وح�ضولهم  �نتخابتهم  مبنا�ضبة  �لنقابة 

�الردن��ي��ني،  �ملحامني  زمالئهم  ثقة  على 

ب���اد�ء مهامهم يف  �ل��ت��وف��ي��ق  ل��ه��م  ومت��ن��و� 

�ملحاماة ومنت�ضبيها. خدمة مهنة 

ونقيب  �الحتاد،  بوفد  �بوعبود  ورحب 

ف��ل�����ض��ط��ني، وب������ارك ل���ه ومل��ج��ل�����ض ن��ق��اب��ة 

�ملحامني �لفل�ضطينيني �نتخابهم موؤخر� 

وح�ضولهم على ثقة زمالئهم.

و�كد �ن قوة �الحتاد من قوة �لنقابات 

�ل��ع��رب��ي��ة، ودع����م �ل��ن��ق��اب��ة ل���ه ك��ون��ه �خ��ر 

معاقل �لوحدة �لعربية.

�ىل  �ل����ت����ط����رق  �ل����ل����ق����اء  خ�������الل  ومت 

ب��االحت��اد  �ملتعلقة  �لق�ضايا  م��ن  �ل��ع��دي��د 

وم��ن��ه��ة �مل���ح���ام���اة، و���ض��ب��ل �ل���ت���ع���اون بني 

من  و�الحتاد  جهة  من  �لعربية  �لنقابات 

�لعقبات  ت��ذل��ي��ل  �ج���ل  �خ����رى، م��ن  ج��ه��ة 

و�ل�����ض��ع��اب �ل��ت��ي ت��و�ج��ه �الحت����اد ومهنة 

�مل����ح����ام����اة، م����ن خ�����الل و����ض���ع �ول����وي����ات 

متخ�ض�ضة  دور�ت  وتنظيم  �ملهني  للعمل 

وتنظيم  �ملختلفة  �ل��ق��ان��ون��ي��ة  بالق�ضايا 

�لوطن  يف  �لقانون  كليات  م��ع  م�ضابقات 

�لعربي.

�ل��ق�����ض��ي��ة  دع�����م  ع���ل���ى  �ل���ت���اأك���ي���د  ومت 

�ل���ف���ل�������ض���ط���ي���ن���ي���ة ون�����ق�����اب�����ة �مل����ح����ام����ني 

�لفل�ضطينيني.

�ملحامني  نقيب  ن��ائ��ب  �ل��ل��ق��اء  وح�ضر 

كمال  نا�ضر  �ل�ضر  �مني  و  �لعدو�ن  وليد 

وعدد من �ع�ضاء جمل�ض �لنقابة.

ابوعبود: قوة االتحاد من قوة النقابات العربية
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حملة  االردين  اال����س���ام���ي  ال���ب���ن���ك  اأط����ل����ق 

ما�سرت  �سركة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ج��دي��دة  ت�سويقية 

ك��ارد العاملية وذل��ك بتقدمي جوائز عينية عبارة 

ع��ن ) 15(ج���ه���از اي��ف��ون ب���رو االإ����س���دار االأخ���ر 

اىل)25(  ب��اي��ت��اإ���س��اف��ة  ج��ي��ج��ا   256 »13«ب�������س���ع���ة 

االإ���س��دار   )Smart watch( اي��ف��ون  �ساعة 

)7Apple watch series(ال�سابع

كجوائزمل�ستخدمي بطاقات ما�سرت كارد مبختلف 

االردين  اال�سامي  البنك  عن  ال�سادرة  اأنواعها 

يف امل�سرتيات والت�سوق االلكرتوين داخل وخارج 

االردن، اعتباراً من ال�ساد�س والع�سرين من �سهر 

حزيران ولغاية ال�سابع من �سهر اآب 2022 وذلك 

ا�ستمراراً للحمات الرتويجية والتحفيزية التي 

ينفذها البنك تقديراً ملتعامليه.

وقال الرئي�س التنفيذي / املدير العام للبنك 

اننا  �سعيد  ح�سني  الدكتور  االردين   اال�سامي 

ما�سرت  �سركة  م��ع  وال��ت��ع��اون  بال�سراكة  ���س��ع��داء 

تاأتي  التي  اط��اق ه��ذه احلملة  العاملية يف  ك��ارد 

تطبيقاً عملياً  ل�سعي م�سرفنا الدائم بتعزيز ثقة 

متعامليناعن طريق تقدمي احلوافز واالمتيازات 

)والء  ب��رن��ام��ج  �سمن  م�سرفنا  داأب  فقد  ل��ه��م، 

امل��ت��ع��ام��ل��ني(ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذال��ع��دي��د م���ن احل��م��ات 

خ���ال االع�����وام امل��ا���س��ي��ة ولت�ستمر خ���ال ال��ع��ام 

احلايل ، م�ستهدفني يف هذه احلملة  متعاملينا 

ال�����س��ادرة عن  ك��ارد  ما�سرت  بطاقات  م�ستخدمي 

 ( ان��واع��ه��ا  مبختلف  االردين  اال���س��ام��ي  البنك 

���س��ت��ان��درد وت��ي��ت��ان��ي��وم وم��ا���س��رت ال��ذه��ب��ي��ة وورل���د 

لتحفيزهم  وذل��ك   ) التابعة  والبطاقات  الربكة 

على الت�سوق من خالها ، وميكن لغر احلا�سلني 

على بطاقات ما�سرتكارد بانواعها  مراجعة اأقرب 

فرع لهم للح�سول عليها واال�ستفادة من امل�ساركة 

تخ�سع  باجلوائز،حيث  وال��ف��وز  احلملة  ه��ذه  يف 

االإ�سامي  البنك  واأح��ك��ام  ه��ذه احلملة ل�سروط 

نهاية  يف  و�سيتم  م��ا���س��رتك��ارد   و�سركة  االأردين  

 SMS ار�سالر�سائل  و  ال�سحب  اج���راء  احلملة 

على ارق��ام هواتف الفائزينو ت�سليم اجلوائزلهم 

من خال فروعهم ، وملعرفة املزيد حول احلملة 

املوقعاالإلكرتوين  خ��ال  م��ن  ال��دخ��ول  ميكنكم 

jordanislamicbank. مل�����س��رف��ن��ا 

 com
جانب  اىل  �سعيدانه  ح�سني  الدكتور  وا�ساف 

م�ستخدمي  البنك  ملتعاملي  ميكن  احلملة  ه��ذه 

ورد  وما�سرتكارد  الذهبية  ك��ارد  )ما�سرت  بطاقة 

والبطاقات التابعة( اال�ستفادة اي�ساّ من برنامج 

اإ�سامي مكافاآت )نقاطي( الذي مت اطاقه نهاية 

حيث  فورية  نقاط  على  احل�سول  املا�سي  العام 

نقدية  مبكافاآت  املتجمعة  النقاط  هذه  ت�ستبدل 

واإ�سامي  اإ�سامي موبايل  وذل��ك عرب تطبيقي 

انرتنت عند القيام بعمليات الت�سوق حملياً ودولياً 

عرب نقاط البيع او الت�سوق االلكرتوين.
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ك����رم ال��ب��ن��ك ال���ع���رب���ي االإ����س���ام���ي 

ال����دويل ال��ف��ائ��ز ب��امل�����س��اب��ق��ة ال��دول��ي��ة 

حممد  ال�ساب  الكرمي  القراآن  حلفظ 

نوح العنانزة  ، مبنا�سبة فوزه باملركز 

، حيث  ال��ع��امل   م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  االول 

االأوىل  املرتبة  العنانزة  الفائز  ح�سد 

حلفظ  ال��دول��ي��ة  اثيوبيا  م�سابقة  يف 

مت�سابقني  مب�ساركة  الكرمي  ال��ق��راآن 

من 50 دولة حول العامل .

م��ن ج��ان��ب��ه ه��ن��اأ م��دي��ر ع���ام البنك 

ال�سيد  اال����دويل  اال���س��ام��ي  ال��ع��رب��ي 

اإي�������اد ال��ع�����س��ل��ي ال�������س���اب حم���م���د ن���وح 

العنانزة ، واأ�ساف  “ باأن هذا التكرمي 

اأه��م��ي��ة ك��ب��رة ن��ظ��را الأن����ه يتعلق  ل��ه 

العنانزة  ال��ق��راآن  وب��ح��اف��ظ  ب��ال��ق��راآن 

وال�������ذي ي��ع��ت��رب اأمن�����وذج�����اً ل��ل�����س��ب��اب 

 ، ل�������اأردن  ف���خ���ر  وم�������س���در  االأردين 

ب�سفتنا  ال��ت��ك��رمي  ه����ذا  ي���اأت���ي  ح��ي��ث 

تعمل  اإ���س��ام��ي��ة  م�سرفية  م��وؤ���س�����س��ة 

وف���ق اأح���ك���ام ال�����س��ري��ع��ة االإ���س��ام��ي��ة،  

اإىل غ���ر����س م���ب���ادئ وت��ع��ال��ي��م  ت�����س��ع��ى 

كتابه  احلنيف عرب  االإ�سامي  الدين 

لتكون  ال�����س��اب��ة  االأج���ي���ال  ال��ك��رمي يف 

مب��ن��زل��ة امل���رج���ع ال��رئ��ي�����س��ي ل��ه��م يف 

من  تت�سمنه  ملا  حياتهم،  اأمور  جميع 

ت�سريعات عادلة تو�سح لهم الطريقة 

جوانب  خمتلف  يف  للتعامل  االأف�سل 

يف   ب��اأن��ن��ا  الع�سلي  م��وؤك��داً   ، حياتهم” 

البنك العربي اال�سامي الدويل من 

الثقافة  بن�سر  االهتمام  يف  ال�سباقني 

املجتمع  اأف��راد  وت�سجيع  االإ�سامية، 

على تاوة القراآن الكرمي  .

م���ن ج��ان��ب��ه ث��م��ن ال�������س���اب حم��م��د 

ال��ب��ن��ك العربي  ال��ع��ن��ان��زة ج��ه��ود  ن���وح 

االإ����س���ام���ي ال������دويل يف اإق����ام����ة ه��ذا 

تكرميا  يعترب  ال��ذي  املتميز  التكرمي 

التكرمي  ان  ، م��وؤك��دا  امل��ب��دع��ني   ل��ك��ل 

ي�سمل داف��ع��اً و ح��اف��زاً  ل��ه مل��زي��د من 

االجناز والتميز .

و ح�����س��ر ال��ت��ك��رمي  رئ��ي�����س ب��ل��دي��ة 

ع���ج���ل���ون ال����ك����ربى امل���ه���ن���د����س ح��م��زه 

ال����زغ����ول وم��ف��ت��ي ع��ج��ل��ون ال��دك��ت��ور 

حممد بني طه ومدير اأوقاف عجلون 

ال���دك���ت���ور اح���م���د ال�����س��م��ادي و وال���د 

من  وعدد  ومعلميه  العنانزة  الطالب 

اأفراد املجتمع املحلي يف عجلون.

جوائز لمستخدمي بطاقات ماستر كارد البنك اإلسالمي األردني

العربي اإلسالمي يكرم » العنانزة « الفائز بالمسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم

االثنني   27 /6/ 2022 

تنشيط السياحة تنظم ورشة بين مكاتب 
السياحة األردنية والتشيكية
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ور�سة  ال�سياحة،  تن�سيط  هيئة  نظمت 

عمل ملمثلي مكاتب �سياحة و�سفر اأردنية مع 

الت�سيكية. ال�سياحة  نظرائهم من مكاتب 

اإن  االأح��د،  اأم�س  بيان،  يف  الهيئة  وقالت 

نظمتها  زي��ارة  �سمن  ي��اأت��ي  الور�سة  انعقاد 

ال�سياحة  مكاتب  ممثلي  م��ن  لوفد  الهيئة 

تعريفية  جولة  ت�سمنت  الت�سيكية،  وال�سفر 

الرتويج  تخدم  وال��ت��ي  للمملكة،  للمكاتب 

الت�سيكي. ال�سوق  ال�سياحي �سمن 

ال�سياحة،  تن�سيط  هيئة  عام  مدير  واأكد 

ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��رزاق ع��رب��ي��ات، اأن ت��واج��د 

م��ك��ات��ب ال�����س��ي��اح��ة وال�����س��ف��ر ال��ت�����س��ي��ك��ي��ة يف 

املقا�سد  لرتويج  مهمة  فر�سة  يعد  االأردن 

ال�سياحية يف اململكة، والتي حتظى باهتمام 

هذه املكاتب.

االأردن فر�سة حقيقية  لدى  اأن  واأ�ساف 

ال���س��ت��ق��ط��اب ال�����س��ي��اح م���ن ال��ت�����س��ي��ك خ��ال 

ج��ذب  اأن  اإىل  م�������س���راً  احل���ال���ي���ة،  ال���ف���رتة 

�سمن  جاء  الت�سيكية  اجلن�سية  من  ال�سياح 

ت�سمل  وال��ت��ي  احل���ايل،  للعام  الهيئة  خطة 

املنطقة  اأ����س���واق ج��دي��دة يف  ع��ل��ى  االن��ف��ت��اح 

والعامل.
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وعمان  االأردن  �سناعة  غرفتي  رئي�س  اأك��د 

ال�سناعات  اأه��م��ي��ة  اجل��غ��ب��ر  فتحي  امل��ه��ن��د���س 

الوطنية يف دعم االقت�ساد الوطني والتخفيف 

ا�ستحداث  خ��ال  م��ن  البطالة،  م��ع��دالت  م��ن 

فر�س عمل لاأردنيني.

معر�س  افتتاحه  خ��ال  اجلغبر  وا���س��اف 

منتوجات �سركة الفيحاء لل�سناعات الهند�سية 

�سناعة  غ��رف��ة  ادارة  جمل�س  ع�سو  بح�سور 

ال�سركة رمزي  ع��ام  يا�سني ومدير  �سعد  عمان 

ق��ن��دل��ف��ت، ان ال��ب��ي��ئ��ة اال���س��ت��ث��م��اري��ة امل��ائ��م��ة 

واتفاقيات التجارة احلرة التي وقعها االأردن مع 

العديد من دول العامل، والتي �ساهمت يف فتح 

ا�سواق اكرث من مليار م�ستهلك امام ال�سادرات 

االأردن������ي������ة، ����س���اع���دت يف ج�����ذب ال���ع���دي���د م��ن 

اال�ستثمارات، وخ�سو�سا يف القطاع ال�سناعي، 

لاأيدي  ت�سغيا  االك��رث  القطاع  يعترب  ال��ذي 

اخل��ا���س،  ال��ق��ط��اع  ���س��م��ن  االأردن  ال��ع��ام��ل��ة يف 

اليه  و�سلت  ال���ذي  امل��ت��ط��ور  بامل�ستوى  م�سيدا 

ال�سناعات االأردنية يف جمال كيماويات البناء.

من جهته او�سح مدير عام �سركة الفيحاء 

ل��ل�����س��ن��اع��ات ال��ه��ن��د���س��ي��ة رم����زي ق��ن��دل��ف��ت، ان 

احدى  وتعترب  ع��ام 1987،  يف  تاأ�س�ست  ال�سركة 

ال�سركات الرائدة يف املنطقة يف جمال كيماويات 

وخ�سو�سا  التخ�س�سية،  البناء  وم���واد  البناء 

مواد العزل املائي، الق�سارة الديكوية اجلاهزة، 

- االألياف اخلر�سانية ومانعات الت�سرب، حيث 

ت�سدر ال�سركة منتجاتها اىل العديد من دول 

العامل، وت�سغل ال�سركة اكرث من )50( عاما 

وعاملة.

يف  لها  م�سانع  متلك  ال�سركة  ان  مو�سحا 

كل من بغداد واربيل ولبنان واجلزائر، كما انها 

تعمل حاليا على فتح م�سانع يف ال�سعودية ودبي 

والواليات املتحدة، االأمر الذي �سي�سهم يف زيادة 

ال�سادرات ال�سناعية اىل هذه الدول.

خالل افتتاحه معرض منتوجات شركة الفيحاء للصناعات الهندسية

وفود من هيئات تنظيمية عربية تزور 
تنظيم االتصاالت
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التنظيمية  الهيئات  ممثلي  م��ن  ع��دد  زار 

ال��ق��درات  بناء  برنامج  يف  امل�ساركني  العربية 

اخلام�س  اجل��ي��ل  “�سبكات  ح��ول  املتخ�س�سة 

عمان،  يف  املنعقد  املتنقلة”  االت�����س��االت  م��ن 

ه��ي��ئ��ة تنظيم ق��ط��اع االت�������س���االت، ل��اط��اع 

على التجربة االأردنية يف جمال تنظيم قطاع 

والربيد  املعلومات  وتكنولوجيا  االت�����س��االت 

وال��دور ال��ذي تلعبه الهيئة يف تنفيذ امل�ساريع 

والربامج املتنوعة.

اأك��د  االأح����د،  اأم�����س  للهيئة  ب��ي��ان  وبح�سب 

اأع�ساء جمل�س مفو�سي الهيئة حر�سها على 

تبادل اخلربات مع نظراتها الهيئات العربية 

امل�ساريع  اإزاء  واالآراء  امل��واق��ف  توحيد  بهدف 

ال��دويل.  امل�ستوى  على  التي تطرح  والربامج 

واأع��رب��ت ال��وف��ود ال��زائ��رة التي مثلت الهيئات 

التنظيمية يف كل من العراق وليبيا وفل�سطني 

فعاليات  ا�ست�سافة  ع��ل��ى  للهيئة  ���س��ك��ره  ع��ن 

ال��ربن��ام��ج ب��ال��ت��ع��اون م���ع ال��راب��ط��ة ال��دول��ي��ة 

مل�سغلي الهواتف املتنقلة.

وا�ستمعت الوفود اإىل �سرح تو�سيحي حول 

م�سوؤوليات وواجبات الهيئة والدور امللقى على 

عاتقها يف تنظيم قطاع االت�ساالت وتكنولوجيا 

ا�ستعرا�س  اإىل  باالإ�سافة  والربيد،  املعلومات 

ع���دد م��ن ال���ربام���ج وامل�����س��اري��ع ال��ت��ي تنفذها 

ع��ل��ى امل�����س��ت��وى امل��ح��ل��ي، وال���ه���ادف اإىل اإي��ج��اد 

على  اآث����اره  تنعك�س  ات�����س��االت متطور  ق��ط��اع 

جميع قطاعات العمل املختلفة، بهدف تلبية 

خ��دم��ات  م��ن  امل�ستفيدين  جميع  اح��ت��ي��اج��ات 

االت�ساالت.

جميع  لتقدمي  ا�ستعدادها  الهيئة  واأب���دت 

اخلربات واملعارف املتخ�س�سة لاأ�سقاء العرب 

ب��ه��دف اال���س��ت��ف��ادة م��ن التجربة االأردن���ي���ة يف 

جم��ال تنظيم القطاع وت��ب��ادل اخل���ربات بني 

جميع االأطراف ملا فيه م�سلحة امل�ستفيدين

الطاقة والمعادن تبحث التعاون 
مع المساحة الجيولوجية اليمنية

االنباط – عامن 

بحثت هيئة تنظيم قطاع الطاقة واملعادن 

م��ع هيئة امل�����س��اح��ة اجل��ي��ول��وج��ي��ة وال����رثوات 

امل��ع��دن��ي��ة يف ال��ي��م��ن، اأم�������س االأح�����د جم���االت 

قطاع  لتنظيم  امل�����س��رتك  والتن�سيق  ال��ت��ع��اون 

امل�سادر الطبيعية وا�ستغال الرثوات املعدنية 

القطاع  لعمل  الناظمة  الت�سريعات  وتطوير 

و���س��ب��ل ت��ع��زي��ز ال���ت���ع���اون مب���ا ي��خ��دم م�سالح 

يف  اجتماع  خ��ال  اجلانبان  وناق�س  البلدين. 

مفو�سي  جمل�س  ع�سو  بح�سور  الهيئة  مقر 

والقائم  البخيت  وف���اء  اجليولوجية  الهيئة 

اجليولوجية  امل�ساحة  هيئة  رئي�س  ب��اأع��م��ال 

اأحمد  املهند�س  اليمنية  املعدنية  وال����رثوات 

التميمي وعدد من املعنيني يف الهيئتني، تبادل 

وال��رق��اب��ة على  التنظيم  اخل����ربات يف جم���ال 

اال�ستثمار  وت�سجيع  الطبيعية  امل�سادر  قطاع 

وتقدمي اخلدمات بجودة عالية وباأقل الكلف 

وزيادة القيمة امل�سافة لقطاع التعدين.

ال��زي��ارات بني  تبادل  واتفق اجلانبان على 

اط��ر  وحت���دي���د  اجل��ان��ب��ني  م���ن  املتخ�س�سني 

التعاون امل�سرتك.

تعزيز  يف  ال��ل��ق��اء  اأه��م��ي��ة  التميمي  واأك�����د 

ع��اق��ات ال��ت��ع��اون وت��ب��ادل اخل���ربات يف قطاع 

التعدين بني البلدين.

من جهتها، عر�ست البخيت ملراحل تطور 

قطاع التعدين يف االأردن والت�سريعات الناظمة 

القطاع  يف  والعاملة  املرخ�سة  اجلهات  لعمل 

يف  وامل��ع��ادن  الطاقة  قطاع  تنظيم  هيئة  ودور 

الرقابة على للتاأكد من االلتزام بالعمل �سمن 

�سروط الرخ�س والت�ساريح املمنوحة واأحكام 

التناف�سية  ي��ع��زز  ومب���ا  ال��ن��اف��ذة  الت�سريعات 

وت�سجيع اال�ستثمار يف القطاع.

واأك��دت البخيت اأهمية اللقاء الذي خل�س 

وتنمية  اخل���ربات  وت��ب��ادل  التعاون  تعزيز  اىل 

م���ه���ارات ال���ك���وادر ال��ع��ام��ل��ة يف ق��ط��اع امل�����س��ادر 

ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة مب����ا ي���خ���دم م�����س��ل��ح��ة ال��ب��ل��دي��ن 

ال�سقيقني

االنباط – عامن 

للبيئة،  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم  م��ع  ب��ال��ت��زام��ن 

باأهمية دعم مبادرات  البنك  واإمياناً من 

بنك  كابيتال  اأعلن  البيئية،  اال�ستدامة 

 »ProjectSea« مل��ب��ادرة  دع��م��ه  ع��ن 

لتنظيف  اأردنيون  غوا�سون  نظمها  التي 

تهدد  التي  النفايات  من  االأحمر  البحر 

احلياة البحرية فيه.

املبادرة  الغوا�سون �سمن هذه  ومتكن 

ال�����رائ�����دة ال���ت���ي ت���ه���دف ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى 

التلوث، من  البحرية واحلد من  احلياة 

خليج  من  با�ستيكية  قطعة   1500 جمع 

اأن  اإىل  ال��درا���س��ات  ت�سر  ح��ي��ث  ال��ع��ق��ب��ة، 

البحر  يف  امل���وج���ودة  ال��ن��ف��اي��ات  م��ن   %70

هي  العقبة  مدينة  يف  ال�ساطئ  على  اأو 

مايني   8 نحو  واأن  با�ستيكية،  نفايات 

قطعة با�ستيك تدخل حميطاتنا ب�سكل 

يومي.

ال��ت�����س��وي��ق  اإدارة  رئ���ي�������س  واأع�����رب�����ت   

واالت�����س��ال امل��وؤ���س�����س��ي يف ك��اب��ي��ت��ال ب��ن��ك، 

ت����ول����ني ب������ارط������و، ع�����ن اع������ت������زاز وف���خ���ر 

م��ب��ادرة  دع��م  يف  بامل�ساركة  بنك  كابيتال 

وال���ت���ي  امل���ح���ل���ي���ة،   ProjectSea
ت��ن�����س��ج��م اأه����داف����ه����ا م����ع ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

يف  وخا�سة  املجتمعية  للم�سوؤولية  البنك 

احلفاظ على البيئة وحتقيق اال�ستدامة، 

من  بنك  كابيتال  ه��دف  اأن  اىل  م�سرًة 

دعم هذه املبادرة هو ت�سليط ال�سوء على 

البحر  ت��واج��ه  ال��ت��ي  البيئية  ال��ت��ح��دي��ات 

وذلك  العقبة،  خليج  منطقة  يف  االأحمر 

ال���زوار  وع���ي  وزي����ادة  لتعزيز  م��ن��ه  �سعياً 

مبثل هذه املمار�سات اخلاطئة التي ت�سر 

اإيقافها. بالبيئة البحرية والعمل على 

ال�سريك  امل��دان��ات  �سيف  ال�سيد  ع��رّب 

  ProjectSea مل�����ب�����ادرة  امل���وؤ����س�������س 

ع��ن ت��ق��دي��ره ل��دع��م ك��اب��ي��ت��ال ب��ن��ك الآخ��ر 

اأ���س��اف  و  ال��ب��ح��ر  تنظيف جل���وف  ح��م��ل��ة 

من   التخل�س  من  اليوم  لغاية  “متكننا 
21،000ق���ط���ع���ة ب��ا���س��ت��ي��ك وم���ا ي��ت��ج��اوز 

11 حملة  خ����ال  ال��ن��ف��اي��ات  م���ن  ط���ن   3

�سهرية منذ بدء املبادرة«.

واأك������������������������دت االآن���������������������س����������ة ب�����ي�����������س�����ان 

ال�������س���ري���ف ال�������س���ري���ك امل���وؤ����س�������س مل���ب���ادرة 

االأ�سا�سية  القيم  اأن    ProjectSea
و  املحلي،  املجتمع  دع��م  ت�سمل  للمبادرة 

متكني املراأة و ن�سر الوعي عن التحديات 

البيئة البحرية التي تواجهها 

ك��اب��ي��ت��ال  اأن  اإىل  االإ�������س������ارة،  جت�����در 

ب���ن���ك ق����د ط������ّور ا����س���رتات���ي���ج���ي���ة خ��ا���س��ة 

مبوجبها  ح���دد  املجتمعية  ب��امل�����س��وؤول��ي��ة 

تتمحور  وال��ت��ي  امل��ج��ت��م��ع��ي،  ع��م��ل��ه  اأط����ر 

ح���ول اخ��ت��ي��ار رك���ائ���ز ت��خ��دم ال��ق��ط��اع��ات 

املوؤ�س�سة  مبنظور  للدعم  حاجة  االأك��رث 

ومب�����ا ي���ت���م���ا����س���ى م����ع اأه�����داف�����ه�����ا. وي��ت��م 

ت��ن��ف��ي��ذ ه�����ذه اال����س���رتات���ي���ج���ي���ة ب��ح�����س��ب 

�سراكات  اإقامة  على  يعتمد  عمل  من��وذج 

االأمد مع موؤ�س�سات  ا�سرتاتيجية طويلة 

بالقطاعات  املتخ�س�سة  امل��دين  املجتمع 

تفعيل  طريق  وعن  جهة،  من  امل�ستهدفة 

واال���س��ت��ع��ان��ة  ال��ت��ط��وع��ي  امل��وظ��ف��ني  دور 

ر�سالة  خدمة  يف  ي�سب  مهم  كمورد  بهم 

جهة  من  املجتمعية  للم�سوؤولية  البنك 

اأخرى.

»ProjectSea»االنباط – عامن كابيتال بنك يدعم مبادرة تنظيف مياه خليج العقبة بالتعاون مع

اأعلنت هيئة تن�سيط ال�سياحة، عن دخولها 

ملتقى  ال�ست�سافة  ا�سرتاتيجية  ���س��راك��ة  يف 

املوؤثرين العرب “كام مدينة” يف مركز امللك 

ح�سني بن طال للموؤمترات يف البحر امليت، 

اأومني�س ميديا يف �سهر  ال��ذي تنظمه �سركة 

ت�سرين االأول املقبل.

وق��ال��ت الهيئة يف ب��ي��ان اأم�����س االأح����د، اإن��ه 

خ��ال االإج��ت��م��اع التح�سري ال���ذي عقد يف 

توقيع  مت  ميديا،  اأومني�س  م��ع  الهيئة  مقر 

ات��ف��اق��ي��ة ���س��راك��ة ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة ب���ني الهيئة 

و���س��رك��ة اأوم��ن��ي�����س م��ي��دي��ا، وقعها م��دي��ر عام 

ال��رزاق  الدكتور عبد  ال�سياحة  تن�سيط  هيئة 

عربيات، والرئي�س التنفيذي ل�سركة اأومني�س 

ميديا فهد الذيب.

و�سيجمع امللتقى الذي يعقد يف الفرتة بني 

2-5 من �سهر ت�سرين االأول املقبل اأك��رث من 

500 موؤثر على �سبكات التوا�سل االجتماعي 

املوؤثرين  عرب  الت�سويق  �سناعة  يف  وخمت�س 

من خمتلف دول الوطن العربي ال�ستعرا�س 

�سناعة  يف  ال��ت��ط��ورات  واأه����م  اآخ���ر  ومناق�سة 

التاأثر والت�سويق عرب املوؤثرين.

و6  نقا�سية  جل�سات   6 امللتقى  ويت�سمن 

ل���ق���اءات يومية  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  ور�����س ع��م��ل 

امل��وؤث��رة وذلك  العربية  ال�سخ�سيات  اأب��رز  مع 

للخروج بتو�سيات وحلول للعديد من النقاط 

حمل النقا�س.

لعدد  ميدانية  جولة  امللتقى  و�سيت�سمن 

اململكة،  يف  ال�سياحية  والوجهات  املرافق  من 

متتاز  م��ا  على  ال�سوء  الهيئة  خالها  تلقي 

تاريخي وطبيعي  اإرث  الوجهات من  ه��ذه  به 

وثقايف، و�ستكون مادة د�سمة ملحتوى املوؤثرين 

امل�ساركني يف امللتقى و�ستحظى بتفاعل جمهور 

املوؤثرين من خمتلف الدول العربية.

ب��ا���س��ت�����س��اف��ة  “ن�سعد  ع����رب����ي����ات،  وق������ال 

امل���وؤث���ري���ن ال���ع���رب امل�����س��ارك��ني يف امل��ل��ت��ق��ى يف 

اأهم الوجهات ال�سياحية  البحر امليت، اإحدى 

امل��ح��ل��ي وال�����دويل، وه���و ما  ع��ل��ى ال�سعيدين 

ل�سياحة  الهيئة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  م��ع  ين�سجم 

ا�ست�سافة  اإىل  والرامية  واملعار�س  املوؤمترات 

اأهم الفعاليات واالأحداث االإقليمية والعاملية، 

وت�سخر هذه الفعاليات يف الرتويج لاأردن 

وما حتت�سنه من وجهات �سياحية فريدة من 

نوعها.

اأن امل��ل��ت��ق��ى ���س��ي��ق��دم حم��ت��وى غنيا  واأك�����د 

باملعلومات والتجارب �سمن �سناعة الت�سويق 

ع����رب امل����وؤث����ري����ن م����ن خ�����ال م����ا ���س��ي��ق��دم��ه 

املتحدثون والعار�سون وامل�ساركون من اأوراق 

نقا�سية  وجل�سات  تقدميية  وع��رو���س  عمل 

اإىل  ال�سلة،  ذات  املوا�سيع  العديد من  �سمن 

جانب ما �سيتولد عن امللتقى من تعاون مثمر 

فئات  خمتلف  ب��ني  فيما  ل��ل��خ��ربات  وت���ب���ادل 

احل�سور من الداخل واخلارج.

اأن  “ي�سعدنا  ال���ذي���ب،  ق����ال  ج��ه��ت��ه،  م���ن 

من  االأوىل  بن�سخته  املوؤثرين  ملتقى  نطلق 

اململكة االأردنية الها�سمية وبالتعاون مع هيئة 

حمط  اململكة  تكون  واأن  ال�سياحة،  تن�سيط 

واملهتمني  واملخت�سني  املوؤثرين  اأنظار جميع 

ال�سعيد  املوؤثرين على  الت�سويق عرب  بقطاع 

العربي”.

من�سة  ب��ك��ون��ه  امللتقى  “يتميز  واأ����س���اف، 

خمت�سة بعامل املوؤثرين العرب على اختاف 

تقدميه  و�سيتم  وتخ�س�ساتهم،  م�ستوياتهم 

مب��ح��ت��وى ع���رب���ي، و���س��ي��ن��اق�����س ال��ع��دي��د من 

املوا�سيع الهامة، اإىل جانب التعرف على اآخر 

ال�سناعة من  واأه��م حتديات ه��ذه  التطورات 

منظور املوؤثر والعامة التجارية والوكالة”.

األردن تستضيف النسخة األولى من ملتقى 
»كالم مدينة« أكتوبر المقبل 

الجغبير يؤكد اهمية الصناعة الوطنية في استحداث فرص عمل لألردنيين
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بني مصطفى: مشاركة المرأة في سوق العمل ركيزًة 
من ركائز النمو االقتصادي

االنباط- عمان

ق��ال��ت وزي����رة ال���دول���ة ل��ل�����ش��وؤون ال��ق��ان��ون��ي��ة، وف���اء بني 

زي���ادة  جعلت  االق��ت�����ش��ادي  ال��ت��ح��دي��ث  روؤي���ة  اإن  م�شطفى 

م�����ش��ارك��ة امل����راأة يف ���ش��وق ال��ع��م��ل رك��ي��زًة م��ن رك��ائ��ز النمو 

االقت�شادي.

امل��راأة  حول  حوارية  جل�شة  خالل  م�شطفى  بني  ودع��ت 

عقدت يف رئا�شة الوزراء ام�س االأحد، �شمن روؤية التحديث 

التي  التمكينية  البيئة  عنا�شر  حت�شني  اإىل  االقت�شادي، 

اأف�شل،  عمل  فر�س  على  احل�شول  وال�شباب  للمراأة  تتيح 

اللوج�شتية. واخلدمات  كالنقل 

وب���ي���ن���ت “ ل����ن ن�����ش��ت��ط��ي��ع رف�����ع ه�����ذه امل����وؤ�����ش����رات دون 

م�����ش��ارك��ت��ه��ا  وت���ع���زي���ز  امل�������راأة،  دور  اأه���م���ي���ة  اإىل  االل���ت���ف���ات 

م�شاركتها  رفع  اإىل  تهدف  والتي  واالقت�شادية،  ال�شيا�شية 

االقت�شادية خالل ال�شنوات الع�شر املقبلة حتى تتجاوز ال� 

باملئة.  37
ترتكز على  االقت�شادي  التحديث  روؤية  اأن  اإىل  واأ�شارت 

م�شتويات  رف���ع  ح���ول  االأوىل  ا���ش��رات��ي��ج��ي��ت��ني،  رك��ي��زت��ني 

النمو امل�شتدام وال�شامل من خالل اإطالق كامل االإمكانات 

وت�شتهدف  املجتم��ع  ح�ول  والثاني�ة  للمملكة،  االقت�شادية 

م�شتقبل  ل�شمان  للمواطنني  احل��ي��اة  بنوعية  النهو�س 

اال�شتدامة. بخا�شية  الركيزتان  وتت�ش�ارك  اأف�شل، 

حم��رك��ات   8 خ��الل  م��ن  ال��روؤي��ة  تنفيذ  اأن  واأو���ش��ح��ت 

الرئي�ش�ة  القطاع�ات  م�ن   35 تغط��ي  االق��ت�����ش��اد،  لنم�و 

366 مب�ادرة. اأكث�ر م�ن  والفرعي�ة، وتت�شم�ن 

امل��راأة  لتمكني  ال��وزاري��ة  اللجنة  حر�س  اأن  اإىل  ولفتت 

على امل�شي قدماً يف تطبيق حماور الروؤية، دفعهم لتقدمي 

واالقراحات  العامة  التو�شيات  تت�شمن عددا من  درا�شة 

والتي  الروؤية،  االجتماعي يف  النوع  واإدماج  باملراأة،  املعنية 

ميكن اأخذها بعني االعتبار عند تطبيق عدد من املبادرات 

املقرحة يف الروؤية.

ترتيب  رف�����ع  اإىل  ت�شعى  ال��روؤي��ة  ه��ذه  اأن  اإىل  واأ���ش��ارت 

العاملي  التناف�شية  كموؤ�شر  املوؤ�شرات،  من  عدد  ف�ي  االأردن 

�شمن  لي�شبح  العاملي  االق��ت�����ش��ادي  املنتدى  ع�ن  ال�����ش��ادر 

لي�شبح �شمن  ليغاتوم لالزدهار  باملئة، وموؤ�شر   30 اأعلى 

لي�شبح  العامل�ي  البيئي  االأداء  وم��وؤ���ش��ر  باملئة،   30 اأع��ل��ى 

تناف�شية  موؤ�شر  اإىل  باالإ�شافة  باملئة،   20 اأعلى  �شمن 

40 باملئة. اأعلى  اال�شتدامة العاملية لي�شبح �شمن 

واأكدت اأن اللجنة الوزارية لتمكني املراأة، على وعي تام 

تقرير  �شيما  العاملية،  املوؤ�شرات  على  االأردن  رفع  باأهمية 

�شد الفجوة بني اجلن�شني ال�شادر عن املنتدى االقت�شادي 

ال�شادر  والقانون  االأعمال  واأن�شطة  املراأة  وتقرير  العاملي، 

عن البنك الدويل، م�شرية اإىل اأنه مت ت�شكيل فريق وزاري 

خا�س ملتابعة رفع االأردن على املوؤ�شرات العاملية، والركيز 

املراأة. املتعلقة مب�شاركة  املوؤ�شرات  على 

ب�������دوره�������ا، اأ��������ش�������ارت امل������دي������رة ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة مل���ن���ت���دى 

ن�شبة  اأن  اإىل  ب��رك��ات،  ن�شرين  االأردين،  اال�شراتيجيات 

وع�شوة  ع�شوا  من177  باملئة،   25 بلغت  امل��راأة  م�شاركة 

م��ن امل�����ش��ارك��ني يف ور����س امل��ن��ت��دى االق��ت�����ش��ادي، الف��ت��ة اإىل 

ال�شناعة  جم��االت  يف  امل���راأة  م�شاركة  ت��ف��وق  وج���دوا  اأن��ه��م 

االإب���داع���ي���ة وال�����ش��ي��اح��ة وال��ت��ط��وي��ر احل�����ش��ري وال��ت��ع��ل��ي��م 

والتعدين  الزراعة  قطاع  يف  تغييبا  �شهدت  بينما  والبيئة، 

والتجارة.

53 باملئة من  اأن املراأة تراأ�شت ما يزيد على  واأو�شحت 

بها،  تفوقت  التي  املجاالت  يف  قطاعا،   17 يف  العمل  فرق 

القطاعات،  هذه  على  اإيجابي  ب�شكل  م�شاركتها  وانعك�شت 

للروؤية،  اال�شراتيجية  االأهداف  موؤ�شرات  اأهم  اأن  موؤكدة 

هي م�شاعفة ن�شبة م�شاركة املراأة يف �شوق العمل.

الدخل  زي��ادة  كذلك  املوؤ�شرات  اأه��م  من  اأن  اإىل  ولفتت 

حت�شني  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  واالإن����اث،  للذكور  للفرد،  الفعلي 

والنقل  املعي�شة  م�شتوى  حت�شني  خالل  من  احلياة  ج��ودة 

اأمن���اط جديدة  ال��ع��م��ل، وت��وف��ري  االآم���ن وال��راح��ة يف بيئة 

متابعة  اأهمية  م��وؤك��دة  ملحة،  كحاجة  االإق��ام��ة  اأم��اك��ن  يف 

البنية  حت�شني  يف  امل��راأة  م�شاهمة  وم��دى  االإجن��از  وتقييم 

االقت�شادية. من جهته، اأكد مدير عام �شندوق اال�شتثمار 

حت�شني  يف  االأردن��ي��ة  امل���راأة  ح��ق  �شحادة،  مهند  الع�شكري، 

وجودها وم�شاركتها االقت�شادية ونحن على اأعتاب املئوية 

الثانية، جنبا اإىل جنب مع التحديث ال�شيا�شي واالإداري.

حتتم  اقت�شادية  حت��دي��ات  هناك  اأن  اإىل  �شحادة  ولفت 

اإمكانياتنا، والنظر للم�شتقبل بطريقة  علينا البناء �شمن 

على  قدرتنا  عدم  موؤكدا  املعا�س،  الواقع  لتغيري  خمتلفة 

اإجن��ازه��ا  يف  وال��ت��ل��ك��وؤ  مرحلية،  خطط  بو�شع  اال���ش��ت��م��رار 

وتغيريها، فكان البد من و�شع روؤية �شاملة قابلة للتعديل 

الواقع. والتغيري ح�شب متطلبات 

هي  �شابقا،  و�شعت  التي  االقت�شادية  اخلطط  اأن  وبني 

خطط حكومية ولي�شت وطنية، ما يعني اأن الرقيب عليها 

احلكومة  اأداء  على  اأث��ر  م��ا  فقط،  احلكومية  اجل��ه��ات  ه��و 

االقت�شادي، بينما بنيت الروؤية على اأ�شا�س م�شاركة 500 

مبراقبة  للمواطنني  و�شمحت  املجاالت،  خمتلف  يف  خبري 

االقت�شاد  تطوير  بهدف  االقت�شادية،  ال��روؤي��ة  خمرجات 

الوطني.

 مادبا: المتنزه األثري من أهم 
المعالم التاريخية

االنباط- مادبا

 يعد املتنزه االثري الواقع و�شط مدينة 

م��ادب��ا بالقرب م��ن مركز ال���زوار م��ن اهم 

موقع  واأول  املحافظة  يف  االأث��ري��ة  امل��ع��امل 

اث��ري �شياحي يتم زيارته من قبل ال��زوار 

من خالل امل�شار ال�شياحي الراثي الذي 

مير بهذا املوقع.

اآث���ار م��ادب��ا خالد  وق��ال مدير مديرية 

ال��ه��واري اإن��ه مت تاأهيل امل��وق��ع م��ن خالل 

دائ��رة االآث��ار العامة بالتعاون مع الوكالة 

االم���ريك���ي���ة ل����الإمن����اء ال�������دويل وامل���رك���ز 

االم�����ريك�����ي ل���ل���درا����ش���ات ال�����ش��رق��ي��ة ع���ام 

.1995
وي���ح���ت���وي امل���ت���ن���زه ع���ل���ى اه�����م امل���ع���امل 

االث��ري��ة ال��ت��ي تتحدث ع��ن ت��ط��ور مدينة 

مادبا احل�شاري كال�شارع الروماين الذي 

يعود اىل القرن الثالث امليالدي الذي كان 

يقطع املدينة من ال�شرق اىل الغرب ويقود 

اىل بوابات وا�شوار حتيط باملدينة وال�شارع 

م���ر����ش���وف ب���احل���ج���ارة ال���ك���ب���رية حتيطه 

قواعد اأعمدة على جانبيه.

املعامل  م��ن  العديد  اإن هناك  واأ���ش��اف، 

ال��ت��ي ت��ع��ود اىل ال���ق���رون م��ن ال���راب���ع اىل 

ال��ع�����ذراء  كني�شة  منها  م��ي��الدي��ة  ال��ث��ام��ن 

ال��ت��ي ب��ن��ي��ت يف ال���ق���رن ال��ث��ام��ن امل��ي��الدي 

ال��ف��رة االأم��وي��ة، وق��اع��ة هيب�وليتو�س  يف 

ال��ت��ي م��ث��ل ف��ي��ه��ا ال��ف��ن��ان امل����اأدب����اوي على 

ورواي��ات  ق�ش�شا  الف�شيفي�شائية  ار�شيتها 

�شبه خاللها مادبا مبلكة وجعلها بجانب 

مدينتي روم���ا وج��ورج��وري��ا م��ا ي��دل على 

اهمية مادبا يف الع�شر البيزنطي.

ايليا،  النبي  كني�شة  امل��وق��ع  يف  وي��وج��د 

القرن  اىل  ويعودان  اليانو�س  النبي  وقبو 

ال�شاد�س امليالدي.

وب��ني ال��ه��واري اأن املوقع يعترب متحفا 

الف�شيفي�شائية  اللوحات  يعر�س  مفتوحا 

ال���ت���ي مت ن��ق��ل��ه��ا م���ن ام��اك��ن��ه��ا اال���ش��ل��ي��ة 

للحفاظ عليها من جهة وعر�شها للزوار 

م���ن ج��ه��ة اخ������رى، ك��ل��وح��ة ق��ل��ع��ة م��ك��اور 

اق��دم لوحة مت  تعترب  التي  الف�شيف�شائية 

اكت�شافها يف االردن وتعود اىل القرن االول 

ف�شيفي�شاء  ار�شية  اىل  اإ�شافة  امل��ي��الدي، 

كني�شة االكروبولي�س يف ماعني التي مثلت 

فيها جم��م��وع��ة م��ن امل���دن االردن���ي���ة على 

ار�شياتها.

االيطالية  بريوجيا  جامعة  ان  ويذكر 

تقوم حاليا مب�شروع ي�شمى م�شروع تطوير 

و���ش��ط م��دي��ن��ة م��ادب��ا او )اك��ت�����ش��ف م��ادب��ا( 

وال����ذي ي��ه��دف اىل اع����ادة ر���ش��ف ار�شية 

وت��اأه��ي��ل  اي��ل��ي��ا  ال��ن��ب��ي  كني�شة  ف�شيفي�شاء 

اىل تطوير  ب��االإ���ش��اف��ة  ���ش��ي��اح��ي��ا  امل���وق���ع 

مواقع اخرى وتاأهيلها �شياحيا مثل كني�شة 

الق�شر  ف�شيفي�شاء  وار�شيات  الكاتدرائية 

املحرق.

رقم العدد   6088
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انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظف : عبد الرحمن 

محمد ربيع الخوجة

عملك  مركز  عن  تغيبك  اىل  نظرا 

 2022/5/23 بدون عذر من تاريخ 

ولغاية تاريخه ، لدى �شركة العقبة 

اللوج�شتية،  واخل���دم���ات  للنقل 

مبركز  االل��ت��ح��اق  عليك  يتوجب 

من  ���ش��اع��ة   )24  ( خ���ال  ع��م��ل��ك 

انهاء  �شيتم  ذلك  وبخاف  تاريخه 

ا�شتنادا   ، ال�����ش��رك��ة  ل���دى  عملك 

الحكام املادة  ) 28 /ه�( من قانون 

العمل .

شركة العقبة للنقل 

والخدمات اللوجستية

فقدان جواز سفر مصري

اعلن انا/ احمد عبد 

الرحمن محمد صالح

ع���ن ف���ق���دان ج�����واز ���ش��ف��ري 

  A25٩20١80ويحمل الرقم

ت�شليمه  يجده  ممن   الرجاء 

اأم��ن��ي  م���رك���ز  اأق������رب  اإىل 

ال��رق��م  ع��ل��ى  االت�������ش���ال  او 

0٧٩٦٧٧05١2

وله جزيل الشكر

انذار بالعودة اىل العمل

اىل املوظفة : خلود بالل 

سلمان او خوير

عملك  م��رك��ز  ع��ن  لتغيبك  ن��ظ��را 

لل�شناعات  امل��ه��ن��د  ���ش��رك��ة   ل���دى 

البا�شتيكية بدون عذر ر�شمي ، لذا 

اىل  بالعودة  تنذرك  ال�شركة  فان 

ثاثة  اق�شاها  م��دة  خ��ال  عملك 

اتخاذ  �شيتم  واال  تاريخه  من  ايام 

االج����راء ال��ق��ان��وين ا���ش��ت��ن��ادا اىل  

العمل  28 /ه�( من قانون  امل��ادة  ) 

االردين .

شركة املهند للصناعات 

البالستيكية

اعالن تبليغ انذار بالنشر
صادر عن محكمة عمان 

الشرعية / القضايا
الدعوى اساس : 

2021100812127
رو�شي  م��ون��اف��اروف  كور�شيد   : عليه  امل��دع��ى  اىل 

اجلن�شية /جمهول حمل االقامة حاليا  اخر حمل 

اقامة  عمان  فندق ليايل عمان و�شط البلد.

ا����ش���ا����س   رق�������م  ال������دع������وى  يف  ت����ق����رر  ل����ق����د 

لل�شقاق  تفريق  ومو�شوعها   202١١008١2١2٧

ومدخولتك  زوج��ت��ك  قبل  م��ن  وامل��ق��ام��ة  وال��ن��زاع 

حممد  رانيا   : املدعية  ال�شرعي  العقد  ب�شحيح 

حالك  ت�شلح  ب��اأن  ان��ذارك  تقرر  القيق  ا�شماعيل 

معها وامهلك لذلك مدة �شهر من تاريخ تبلغك فاذا 

علما  ال�شرعي  االي��ج��اب  بحقك  يجري  تفعل  مل 

الواقع  االثنني  يوم  القادمة  اجلل�شة  موعد  ب��اأن 

�شباحا   ٩ ال�شاعة  وذلك يف متام  2022/8/2م  يف 

املعينني   واملكان  الزمان  يف  ح�شورك  يقت�شي  لذا 

ال�شهيد  �شارع  عمان   يف  الواقع  املحكمة  هذه  اىل 

/ الريا�شة  كلية  ا�شارة   / ال�شهيد  �شرح  مقابل   /

اومنابا  او تر�شل وكيا  فاذا مل حت�شر   ١03 مبنى 

عن  لتخلفك  م�شروعة   م��ع��ذرة  ت��ب��دي  او  عنك 

احل�شور ف�شيجري بحقك االيجاب ال�شرعي وعليه 

يف  حت��ري��را  اال���ش��ول  ح�شب  ذل��ك  تبليغك  ج��رى 

2022/٦/2٦م .

قا�شي عمان ال�شرعي / الق�شايا

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )2١5  (  ،  )١3( امل��ادة  الأحكام  ا�شتنادا 

وزارة  يف  ال�شركات  ع��ام  مراقب  يعلن   ١٩٩٧ ل�شنة  رق���م)22( 

ال�شناعة والتجارة باأن �شركة ورثة “ حممد اكرم “ امني ال�شيد 

 )  ٦١0٩3  ( الرقم   حتت  ت�شامن    �شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة 

بتاريخ 200١/٩/4  قد تقدمت بطلب لتحويل �شفتها من �شركة 

اىل  ال�شركة  ا�شم  وتغري  ب�شيطة  تو�شية  �شركة  اىل  ت�شامن 

حممود ال�شيد و�شركاه .

يرجى ممن له اعرتا�س على ذلك من الدائنني او الغري مراجعة 

دائرة مراقبة ال�شركات  يف وزارة ال�شناعه و التجارة

على  ال�شركات  مراقبة  بدائرة  االت�شال  يرجى  •لا�شتف�شار 
الرقم 5٦002٦0

مراقب عام ال�شركات

د. وائل علي العرموطي

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية 

ا�شتنادا الأحكام املادة )8/ج( من قانون اال�شماء التجارية رقم)٩( ل�شنة 200٦ ، يعلن م�شجل 

اال�شماء التجارية يف وزارة ال�شناعة والتجارة والتموين باأن اال�شم التجاري

بالرقم  التجارية  اال�شماء  �شجل  يف  لدينا  وامل�شجل   ) النموذجيه  �شحاب  ا�شبال  رو�شة   (

)230٩٩٧( با�شم ) هيام م�شطفى احمد �شلمونه ( جرى عليه نقل ملكية لي�شبح با�شم ) ماجده 

ن�شر هذا  تاريخ  من  الغري  امللكية حجة على  نقل  ( وتعترب عملية  �شلمونه  الرحمن  حممد عبد 

االعان . 

م�شجل اال�شماء التجارية

اإكرام ال�شكر

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية 

ا�شتنادا الأحكام املادة )8/ج( من قانون اال�شماء التجارية رقم)٩( ل�شنة 200٦ ، يعلن م�شجل 

اال�شماء التجارية يف وزارة ال�شناعة والتجارة والتموين باأن اال�شم التجاري

) فو�شى الت�شميم ( وامل�شجل لدينا يف �شجل اال�شماء التجارية بالرقم )2558٧١( با�شم ) �شهد 

في�شل احمد االفغاين ( جرى عليه نقل ملكية لي�شبح با�شم ) �شركة ال�شهد االلكرتوين للت�شميم 

والت�شويق ذ.م.م ( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�شر هذا االعان . 

م�شجل اال�شماء التجارية

اإكرام ال�شكر

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�شتنادا الحكام املادة )2٦4/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�شنة ١٩٩٧ وتعدياته

لدى  وامل�شجلة  ذ.م.م   الهند�شية  جارا  �شركة   دائني  من  اأرجو 

دائرة مراقبة ال�شركات حتت الرقم  )١5482( بتاريخ 

)2008/١/٧ (

كانت  �شواء  ال�شركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �شرورة 

م�شتحقة الدفع ام ال  / وذلك خال �شهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثاثة ا�شهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�شم م�شفي ال�شركة : ح�شام حممود عبداهلل العابودي

 – �شقره  وادي  �شارع   - عمان   جبل   – عمان   : امل�شفي  عنوان 
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فاك�س )4٦44١٧3 / 0٦ (

خلوي ) 0٧٩٦٩0٩242 (

م�شفي ال�شركة

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�شتنادا الحكام املادة )2٦4/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�شنة ١٩٩٧ وتعدياته

الفريد ذ.م.م  وامل�شجلة  اأرجو من دائني �شركة  �شناع الدجاج 

لدى دائرة مراقبة ال�شركات حتت الرقم  )5١٦٩3( بتاريخ

)20١8/٦/١٩ ( 

كانت  �شواء  ال�شركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �شرورة 

م�شتحقة الدفع ام ال  / وذلك خال �شهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثاثة ا�شهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�شم م�شفي ال�شركة : لوؤي خمي�س داود ال�شاوي�س

عنوان امل�شفي : عمان – اجلبيهه

خلوي ) 0٧٩٧52١520 (

م�شفي ال�شركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم)22(  ال�شركات  قانون  من   )١/40( املادة  الأحكام  ا�شتنادا 

وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن  وتعدياته   ١٩٩٧ ل�شنة 

ال�شناعة والتجارة

عن ا�شتكمال اجراءات ت�شفية �شركة ا�شامة حممد احل�شا�شني 

و�شريكه  

 )  ١2١5٦4( الرقم  حتت  ت�شامن   �شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة 

بتاريخ 202١/3/١5 اعتبارا من تاريخ ن�شر هذا االعان

لا�شتف�شار يرجى االت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 

5٦002٦0

مراقب عام ال�شركات

د. وائل علي العرموطي

اعـــــــــــالن

يعلن للعموم مبقت�شى احكام املادة ) 25 ( من قانون تنظيم املدن 

التنظيم  ان جمل�س   ١٩٦٦ ل�شنة   )  ٧٩  ( رقم  والقرى واالبنية 

  2022/4/5 تاريخ   )  ١/5١٦  ( رقم  بقراره   قرر  قد  االعلى 

عامة  مباين  من  ا�شتعمال  �شفة  تغيري  خمطط   على  املوافقة 

اىل �شكن ) ب ( �شمن احلو�س رقم ) 2 ( اخلربة من ارا�شي ام 

اجلمال .

ال�شمالية  البادية  لواء   / اجلديدة  اجلمال  ام  بلدية  يف  وذلك 

 2022/4/2٦ ت��اري��خ   )  2  ( رق��م  التعديلي  املخطط  وح�شب 

وو�شعه مو�شع تنفيذ .

نائب رئي�س الوزراء ووزير االدارة املحلية

توفيق حممود كري�شان

رئي�س جمل�س التنظيم االعلى

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200159280 (

ا�شتنادا الأحكام املادة )3٧( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�شنة 

١٩٩٧ ، يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�شناعة والتجارة 

�شجل  يف  وامل�شجلة  و�شريكيها   �شمط  اب��و  فاطمة  �شركة  ب��اأن  

�شركات ت�شامن 

حتت الرقم )١١5٩8١( بتاريخ 20١٧/١/2٦ قد تقدمت بطلب 

لت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية بتاريخ 2٦/٦/2022 

الرب   اب��و  فريد  ا�شعد  با�شل  /ال�شيدة   ال�شيد  تعيني  مت  وق��د 

م�شفيا لل�شركة .

علما باأن عنوان امل�شفي : عمان – تاع العلي – �شارع اخلري – ت: 

0٧٩٦0٦04٩٩

لا�شتف�شار يرجى االت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 

5٦002٦0

مراقب عام ال�شركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�شتنادا الأحكام املادة )254/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعدياته   ١٩٩٧ ل�شنة 

ال�شناعة والتجارة بان الهيئة العامة ل�شركة   جارا الهند�شية   

وامل�شجلة لدينا يف �شجل ال�شركات ذات م�شوؤولية حمدودة حتت 

باجتماعها  قررت  قد    2008/١/٧ بتاريخ    )١5482( الرقم 

غري العادي املنعقد بتاريخ  2022/٦/١3  املوافقة على ت�شفية 

ال�شركة ت�شفية اختيارية وتعيني ال�شيد ح�شام حممود عبداهلل 

العابودي   م�شفيا لل�شركة، وان عنوان امل�شفي هو :

 –  32 رقم  كلبونة  عمارة   – �شقرة  وادي  �شارع   – عمان  جبل 

هاتف 0٧٩٦٩0٩242 فاك�س 0٦4٦44١٧3

مراقب عام ال�شركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�شتنادا الأحكام املادة )254/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعدياته   ١٩٩٧ ل�شنة 

الدجاج  �شناع  ل�شركة    العامة  الهيئة  بان  والتجارة  ال�شناعة 

م�شوؤولية  ذات  ال�شركات  �شجل  يف  لدينا  وامل�شجلة  الفريد   

قد    20١8/٦/١٩ بتاريخ    )5١٦٩3( الرقم  حتت  حم��دودة 

  2022/5/١8 بتاريخ   املنعقد  العادي  غري  باجتماعها  ق��ررت 

ال�شيد  ال�شركة ت�شفية اختيارية وتعيني  املوافقة على ت�شفية 

لوؤي خمي�س داود ال�شاوي�س   م�شفيا لل�شركة، وان عنوان امل�شفي 

هو :

عمان - اجلبيهة – هاتف 0٧٩٧52١520

مراقب عام ال�شركات

د . وائل علي العرموطي

االحد   29/ 5 / 2022

رقم العدد   6059

اعالن طرح عطاء
تعلن القيادة العامة للقوات امل�شلحة االردنية / مديرية اخلدمات الطبية امللكية عن طرح عطاء 

رقم  د ت 4/ معدات / 2022 / 2 )�شراء غ�شاله تعمل على البخار ب�شعة )55-٦0 كغم ( م�شت�شفى 

االمري علي بن احل�شني(.

على الراغبني باال�شرتاك يف هذا العطاء مراجعة �شعبة امل�شرتيات املركزية يف مديرية اخلدمات 

الطبية امللكية خال �شاعات الدوام الر�شمي م�شطحبني معهم رخ�شة مهن �شارية املفعول للح�شول 

على ن�شخة من دعوة العطاء مقابل دفع مبلغ ) 25 ( دينار اردين غري م�شرتدة.

االربعاء  يوم  ظهر  من  الواحدة  ال�شاعة  اق�شاه  موعد  يف  العطاءات  �شندوق  يف  العرو�س  تودع 

املوافق 2022/٧/١3 وترفق بكفالة بنكية غري م�شروطة بقيمة ) 3 % ( من العر�س وال تقبل على 

االطاق اي مناق�شة ترد بعد التاريخ املحدد والوقت املعني لاغاق .

لاطاع على التفا�شيل مراجعة املوقع االلكرتوين للخدمات 

 www.jrms.mil.jo الطبية امللكية

دعوة عطاء رقم ) ش أ /  13 /2022  (
عطاء اعمال صيانة عامة ملبنى قصر عدل الرصيفة

فعلى   “ الر�شيفة   ع��دل  ق�شر  ملبنى  عامة  �شيانة  اعمال   “ عطاء  بطرح  العدل  وزارة  ترغب 

املقاولني امل�شنفون لدى دائرة العطاءات احلكومية مبوجب �شهادة ت�شنيف �شارية املفعول �شادرة 

يف  او  اخلام�شة  الفئة  او  الرابعة  الفئة  االبنية  ان�شاء  اخت�شا�س  االبنية  جمال  يف  الدائرة  عن 

ا�شغال  جمال  يف  او  اخلام�شة  الفئة  او  الرابعة  الفئة  االبنية  �شيانة  اخت�شا�س  االبنية  جمال 

عامة الفئة ال�شاد�شة  الراغبني يف �شراء ن�شخة من وثائق ال�شراء مراجعة وزارة العدل ) امني 

�شر جلنة ال�شراء الرئي�شية ( للح�شول على وثائق ال�شراء مقابل مبلغ ) 25 ( دينار غري م�شرتدة 

ولغاية ال�شاعة الواحدة بعد الظهر يوميا ، وتقدمي العر�س املايل مغلق ،اعتبارا من يوم االثنني 

2022/٦/2٧ علما باأن اخر موعد للح�شول على ن�شخ العطاء يوم االثنني املوافق 25/٧/2022 .

يوم  �شباحا  والن�شف  ع�شر  احلادية  ال�شاعة  العطاءات  �شندوق  يف  العرو�س  اليداع  موعد  اخر 

االثنني املوافق ١/2022/8 .

تفتح العرو�س يف يوم االثنني املوافق 2022/8/١ ال�شاعة الثانية ع�شر.

اجور االعان على من ير�شو عليه العطاء مهما تكرر .

وزيـــر العـــدل



الدويل
90 الأثنني   27/ 6 / 2022 

والناطق  ال�شهري  ال�شيني  التلفزيون  ل��دع��وة  بالغبطة  و�شعرت  ال�شرف  يل  ك��ان   

لتتجدد  ال�شينية،  ��رة  املُ��َب��ا���شَ �شا�شة  خ��ال  م��ن  الحت��دث   ،”CGTN“  - بالعربية 

التي  الروابط  اأهمية  والعرب، ال�شتعر�ض  ال�شينيني  املواطنني  على مايني  اإطالتي 

اأكرث من جمرد �شداقة، ذلك  بال�شني تاريخياً وراهناً، لكونها  اأردنيني وعرباً  تربطنا 

اأنها ترتقي اإىل م�شتوى التحالف والتفاهم ال�شامل واملحبة املتبادلة، �شيَّما واأن ال�شني 

تقف مببدئية كاملة وقوة اإىل جانب احلقوق العربية، وتنا�شر الق�شية الفل�شطينية، 

ملختلف  واالإن�����ش��اين  االقت�شادي  التطور  وت��وؤي��د  للعرب،  ال�شاح  اأر���ش��ل  م��ن  اأول  وه��ي 

االأردن��ي��ة،  االأر���ض  على  االإنتاجية  ال�شينية  امل�شاريع  تعاظم  وت�شاند  العربية،  ال��دول 

الت�شغيات  رقعة  وتو�شيع  االأردين،  املواطن  على  اإيجابية  ِجد  انعكا�شات  من  لها  مبا 

والتوظيفات، ون�شر التكنولوجيا، وزيادة اأعداد الطلبة االأردنيني الدار�شني يف ال�شني، 

املعارف  وتبادل  االأردنية،  العليا  واملعاهد  اجلامعات  يف  املُنخرطني  ال�شينيني  والطلبة 

باالجتاهني ال�شيني واالأردين، وتو�شيع التبادل الثقايف والعلمي واالإعامي، وا�شتفادة 

ال�شينيني  واج���ت���ذاب  امل���ج���االت،  ���ش��ت��ى  يف  ال��ت��ق��دم��ي��ة  ال�شينية  اخل����رات  م��ن  االأردن 

ال��ذي  ذل��ك  غ��ري  والكثري  احل��ي،   - امل��ي��ت  البحر  ومب��ي��اه  ردن 
ُ
االأ يف  وال��ع��اج  لل�شياحة 

يحتاج اإىل جملدات عدة جلمعه والتعريف به، وتناوله على نطاق وا�شع، والك�شف عنه 

بني  ال��دم  وقرابة  الثابتة  للعاقات  �شلدة  مداميك  ُي�شكِّل  كونه  ال�شا�شع،  الف�شاء  يف 

وقد  القدمي،  احلرير  طريق  ع�شر  منذ  ينقطع  مل  ال��ذي  ال��ت��زاوج  خ��ال  من  �شعبينا 

وجمهورية  الها�شمية،  االأردنية  اململكة  املتفاهمتني،  الدولتني  تاآخي  يف  بجاء  انعك�ض 

ال�شعبية. ال�شني 

فهو  العاملية،  نقراأ عنه يف �شفحات احل�شارة  بتاريخ متميز  وال�شني  االأردن  تنعم    

احل�شارتان  تاقت  اإذ  ه��ذا،  يومنا  اإىل  باال�شتمرارية  يتمتع  زال  وم��ا  وط��وي��ل  ق��دمي 

عّمقت  ت��ب��ادالت  يف  جمعية  واأه�����داف  اإن�����ش��ان��ي��ة  م�����ش��رك��ات  ع��ل��ى  واالأردن���ي���ة  ال�شينية 

واالأوا���ش��ر  اجل�����ش��ور  ال��ق��دمي  ال�شيني  احل��ري��ر  اأق���ام ط��ري��ق  وق��د  ال��ث��ن��ائ��ي،  تفاهمهما 

تراكمات  اإىل  ذل��ك  واأف�شى  �شعبينا،  بني  والثقافية  واالقت�شادية  الفكرية  للتبادالت 

فقد  امل��ت��اآخ��ي��ت��ني،  للعا�شمتني  نوعية  ق��ف��زة  اإىل  لانتقال  ع�شرنا  يف  ��ات  ال�����شِّ ه��ذه 

ذل��ك  وت��اأك��د  ال�شعبية،  وال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة  ال�شيا�شية  منها  وال��ت��ي  ال��ت��ف��اه��م��ات  تر�شخت 

 ،2021 املنطوي  ال��ع��ام  وبكني يف  ��ان  َع��مَّ ج��رت يف  التي  االح��ت��ف��االت  امل��اأ يف خ�شم  على 

ال�شيوعي  احلزب  تاأ�شي�ض  ومئوية  االأردنية،  الدولة  لتاأ�شي�ض  املئوية  الذكرى  مبنا�شبة 

الفرة  طوال  االأردن  يف  ثبت  اإذ  مل�شريتها،  االأم��ني  واحلار�ض  لل�شني  الراعي  ال�شيني، 

“العربية” ح�شارة وثقافة وعادات وتقاليد ومنطاً حياتياً، ومكوناتها  املا�شية ت�شييد 

خ  ال�شني تر�شَّ االأجنبية. ويف  والنهب والهيمنة  اال�شتعمار  بعيداً عن  َدة،  املوحَّ املختلفة 

الف�شاءات،  كل  �شعبه يف  وعلى  االأمني يف وطنه  ال�شيني  ال�شيوعي  ودور احلزب  تاأثري 

لتغدو ال�شني بحزبها وقائدها �شي جني بينغ، �شاحب النظريات واملبادرات االإبداعية 

وتقنياً  اقت�شادياً  املَعمورة  كل  م�شاحة  على  االأوىل  والدولة  االأمم،  عظيمة  التطورية، 

و�شعبياً  حكومياً  تت�شاركان  وبكني  ان  َعمَّ العا�شمتني  فاإن  وبهذا،  اأخ��رى.  جماالت  ويف 

بتواريخ اأ�شا�شية لهما، ُينظر اإليها كتعبري نا�شع عن اإجراح نقات تاريخية مف�شلية 

م�شتقبًا  ت�شمن  ثابتة  قواعد  و�شع  �شوب  َطة  املُخطَّ وانطاقتهما  االأمتني،  حياة  يف 

اإطار  يف  ال�شعبني  مواطني  متطلبات  وتو�ّشع  جتّدد  مع  واجلديد،  باالإيجابيات  زاخ��راً 

اأنهما  ذل��ك  واالأردين،  ال�شيني  لاإن�شان  ال�شامل  احل�شاري  واالزده���ار  امل��دين  الرقي 

“طريق احلرير ال�شيني” القدمي، الذي �شلك  يتمتعان باال�شتنارة وامل�شاهرة بف�شل 

لُي�شبح  ال�شمال واجلنوب،  اإبتداًء من منطقتي  العالية،  ال�شينيني  ة  ِبِهمَّ االأردن  دروب 

من  الثنائية  عاقاتنا  ولتت�شلب  ال�شينيني،  وقلوب  لل�شني  االأق���رب  و�شعبه  االأردن 

واأطلقها  �شبق  التي  والطريق”،  “احلزام  اجلديدة،  الكونية  ال�شينية  املبادرة  خال 

االأمني العام للحزب ال�شيوعي ال�شيني ورئي�ض جمهورية ال�شني ال�شعبية، الرفيق �شي 

جني بينغ، يف العام 2013م. 

 خال قيادتي الطويلة ل�ِ”االحتاد الدويل لل�شحفيني واالإعاميني والكتَّاب العرب 

على  لعت  واطَّ كثرية،  م��رات  ر�شمية  بدعوات  ال�شني  زرت  ال�شني”،  وُحلفاء  اأ�شدقاء 

مناحي حياة ال�شينيني يف الكثري من املجاالت، وجتّولت يف بقاع هذه الباد ال�شديقة 

بيننا  التفاهم  الواقع كم هو  اأر�ض  وتاأكدت على  الغرب،  اأق�شى  اإىل  ال�شرق  اأق�شى  من 

ة احلقيقية، لي�ض على امل�شتوى الر�شمي فقط  خوَّ
ُ
عميق و�شامل ويرتقي اإىل م�شتوى االأ

االأردن  ال�شارع يف  اأن رجل  ذلك  ال�شعبي كذلك،  امل�شتوى  بل وعلى  بلدينا،  قيادتي  بني 

هو اأي�شاً بات يعرف الكثري عن ال�شني وعاقاتنا الثنائية معها، لذلك كان من ال�شهل 

االأردين  للمواطن  ال�شينيني  ف��روؤي��ة  ذل��ك،  كل  عن  التلفزيوين  اللقاء  يف  اأحت��دث  اأن 

االأردنية  وامل��دن  ان  َعمَّ يف  ال�شيني  املواطن  وك��ذا  وقراهم،  مدنهم  �شوارع  يف  العربي   -

على  دليل  وهو  يومية ُمببة،  اأ�شحى ظاهرة  االأردنية،  والثقافية  ال�شياحية  واملرافق 

وتنتظر  �شلبة،  و�شعبية  ر�شمية  �شخرة  على  ُبْنَيانها  يرتفع  بلدينا  عاقات  اأن  حقيقة 

املزيد واملزيد من االجراحات بجهود ونباهة قيادتينا ال�شيا�شيتني. 

ال�شينية ال�شوؤون  *متخ�ش�ض يف 

األكاديمي مروان سوداح

 45 عامًا لعالقات أردنية صينية 
زاخرة بالنجاحات والمكتسبات )1(

االنباط-وكاالت

االإ�شرائيلي  االح��ت��ال  �شلطات  ت�شابق 

الت�شوية”  “قانون  ي�شمى  ما  عر  الزمن 

اأقرته قبل �شنوات، لو�شع  التهويدي الذي 

ي���ده���ا ع���ل���ى اأرا���������ضٍ م��ا���ش��ق��ة ل��ل��م�����ش��ج��د 

“اأرا�شي  واع���ت���ب���اره���ا  امل����ب����ارك،  االأق�������ش���ى 

حتت  احل��ف��ري��ات  اأع��م��ال  لت�شهيل  دولة”؛ 

امل�شجد اأ�شا�شات 

اأ�����ش����درت   ،2018 اآذار  م�����ار������ض/  ويف 

وال��ذي  “الت�شوية”  ق��ان��ون  “اإ�شرائيل” 
ب��ال��ق��د���ض ليخدم  ت�����ش��وي��ة االأرا����ش���ي  ي��ع��ن��ي 

احلكومة  وهيمنة  اال�شتيطانية  املخططات 

االإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة وامل�����ش��ت��وط��ن��ني ع��ل��ى اأرا���ش��ي 

املقد�شيني

وب����داأ االح���ت���ال ف��ع��ل��ي��اً ق��ب��ل ع���ام 2020 

مقد�شية  اأح��ي��اء  يف  اأرا����ضٍ  على  بال�شيطرة 

يزعم االحتال وجود اأماك يهودية فيها

ل���ك���ن اأخ����ط����ر خ���ط���وة ب���داأت���ه���ا ���ش��ل��ط��ات 

الت�شوية  تطبيق  وهي  اأي��ام،  قبل  االحتال 

االأق�شى  للم�شجد  املا�شقة  االأر����ض  على 

م����ن ال���ن���اح���ي���ة اجل���ن���وب���ي���ة وه�����ي م��ن��ط��ق��ة 

املقد�شي  ال��ب��اح��ث  وف��ق  االأم��وي��ة،  الق�شور 

فخري اأبو دياب

اإن  “�شفا”:  ل��وك��ال��ة  دي���اب  اأب���و  وي��ق��ول 

ي��ون��ي��و  ���ش��رع��ت يف 23  ���ش��ل��ط��ات االح���ت���ال 

دومًن��ا   17 على  الت�شوية  بفر�ض  اجل���اري، 

من املنطقة التي حتوي الق�شور االأموية

وي�شيف اأن االحتال بهذا االإجراء ينزع 

ه��ذه االأرا����ش���ي ع��ن تبعية دائ���رة االأوق���اف 

اأي  عنها،  الوقفية  �شفة  وي�شحب  االأردنية 

ل�”اإ�شرائيل” اأرا�شي دولة تابعة  اعتبارها 

اأن االح��ت��ال يقطع  اأب���و دي���اب  وي��و���ش��ح 

ال��ط��ري��ق ع��ل��ى دائ����رة االأوق�����اف وال��و���ش��اي��ة 

االأردن���ي���ة، ل��ع��دم ات��خ��اذ اأي اإج����راء ق��ان��وين 

لت�شتمر  عليها  االأردن  مت��ار���ش��ه  �شغط  اأو 

ب��ح��ف��ري��ات��ه��ا واأع����م����ال ال��ت��ج��ري��ف وط��م�����ض 

املعامل فيها

االآث��ار  ب�شلطة  ي�شمى  ما  اأن  اإىل  وي�شري 

االآونة  يف  بداأت  االحتال  ل�شلطات  التابعة 

االأخرية باأو�شع حفريات ما�شقة للم�شجد 

االأق�شى مبنطقة الق�شور االأموية

وي��ح��ذر ال��ب��اح��ث امل��ق��د���ش��ي م��ن اأن ه��ذه 

احلفريات �شيكون لها اآثار ونتائج تدمريية 

الأ�شوار واأ�شا�شات امل�شجد االأق�شى

“اأي�شا �شيتم ت�شوية 237 دومًنا  ويتابع، 

م��ن اأرا����ش���ي ح��ي ال��ث��وري ج��ن��وب االأق�����ش��ى 

لذات الهدف”

االأع���م���ال  “هذه  اأن  دي����اب  اأب����و  وي���وؤك���د 

مما  امل�شجد  اأ�شا�شات  ت�شتهدف  التهويدية 

قد يوؤدي اإىل انهياره اأو انهيار جزء منه”

ك�شفت  امل��ا���ش��ي،  ن��ي�����ش��ان  اأب���ري���ل/   2 ويف 

جديدة  وحفريات  نفق  “�شفا” عن  وكالة 

اال���ش��ت��ي��ط��ان��ي��ة  “اإلعاد”  ج��م��ع��ي��ة  جُت��ري��ه��ا 

ب��ع��د 130 م�����ًرا من  ت���ام���ة، ع��ل��ى  ب�����ش��ري��ة 

ال�شور اجلنوبي ال�شرقي للم�شجد االأق�شى 

املبارك

وُتدخل قوات االحتال العمال واالآليات 

ملجمع  متاًما  املا�شق  النفق،  فتحة  داخ��ل 

ح��ف��ره��ا  ال����ت����ي  العذراء”  “عني  م����ي����اه 

ال��ك��ن��ع��ان��ي��ون، و����ش���واًل مل��ج��م��ع ع��ني ���ش��ل��وان 

حتت االأر�ض بطول 533 مًرا

تلك  ع��ل��ى  “اإلعاد”  جمعية  وا���ش��ت��ول��ت 

ال���ع���ني م��ن��ذ ����ش���ن���وات، واأغ��ل��ق��ت��ه��ا وم��ن��ع��ت 

ال���دخ���ول اإل���ي���ه���ا، واأق����ام����ت ع��ل��ي��ه��ا م���رك���ًزا 

���ش��خ��ًم��ا م��ك��م االإغ��������اق، حت���ت ح��را���ش��ة 

ورق���اب���ة اأم��ن��ي��ة م�������ش���ددة، ُرغ����م اأن���ه���ا وق��ف 

االإ�شامية  االأوق��اف  لدائرة  تابع  اإ�شامي 

يف القد�ض

وك�������ان جم���ل�������ض االأوق�����������اف وال���������ش����وؤون 

واملقد�شات االإ�شامية يف القد�ض حّذر، يوم 

واالأعمال  احلفريات  من  املا�شي،  اخلمي�ض 

�شلطة  تنفذها  التي  والغام�شة”  “املريبة 
“العاد”  وج��م��ع��ي��ة  االإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة  االآث������ار 

امل�شجد  ميط  يف  فرة  منذ  اال�شتيطانية 

االأق�������ش���ى امل����ب����ارك خ��ا���ش��ة م���ن اجل��ه��ت��ني 

اجل��ن��وب��ي��ة وال��غ��رب��ي��ة امل��ا���ش��ق��ة ل��اأ���ش��ا���ض 

اخلارجي للم�شجد االأق�شى املبارك

اأن���ه ير�شد  ب��ي��ان،  امل��ج��ل�����ض، يف  واأو����ش���ح 

م���ن���ذ ف����رة ق���ي���ام جم���م���وع���ة م���ن ال��ع��م��ال 

احل��ف��ر  واآالت  اجل�����راف�����ات  وب���ا����ش���ت���خ���دام 

�شاحة  يف  م��ري��ب��ة  بعجلة  بالعمل  ال��ك��ب��رية 

حائط الراق ويف منطقة الق�شور االأموية 

ال�شفلية  لاأ�شا�شات  املا�شقة  املنطقة  يف 

املبارك االأق�شى  للم�شجد 

ف�����ش��ائ��ل  ح�������ذرت  ال���������ش����ي����اق،  ذات  ويف 

التي  التهويدية  االأع��م��ال  م��ن  فل�شطينية 

جت���ري���ه���ا ����ش���ل���ط���ات االح����ت����ال يف م��ي��ط 

االأق�شى

وق����ال����ت ح���رك���ة امل���ق���اوم���ة االإ����ش���ام���ي���ة 

“ما  اإّن  امل��ا���ش��ي  ي���وم اخل��م��ي�����ض  )ح��م��ا���ض( 

حفريات  م��ن  االح��ت��ال  �شلطات  ب��ه  ت��ق��وم 

م���ت���وا����ش���ل���ة يف م��ن��ط��ق��ت��ي ح���ائ���ط ال�����راق 

مبا�شراً  ت��ه��دي��داً  ُي��ع��ّد  االأم��وي��ة،  والق�شور 

الأ�شا�شات وجدران امل�شجد االأق�شى املبارك، 

القد�ض  م��دي��ن��ة  م��ع��امل  لطم�ض  وم��اول��ة 

والتاريخية” االإ�شامية 

االنباط-وكاالت

اأك���������د م�������ش���ت�������ش���ار دي�����������وان ال����رئ����ا�����ش����ة 

ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة ل�������ش���وؤون ال���ق���د����ض اأح���م���د 

�شيوا�شلون  الفل�شطينيني  اأن  الروي�شي 

االحتال  خمططات  و�شيف�شلون  الن�شال 

االإ�شرائيلي لتهويد مدينة القد�ض املحتلة

نقلته  اليوم  بيان  يف  الروي�شي  واأو�شح 

ت�شرع  االح���ت���ال  ���ش��ل��ط��ات  اأن  وف���ا  وك��ال��ة 

البلدة  لتهويد  خمططاتها  تنفيذ  وت��رية 

ب��ه��دف مو  املحتلة  ال��ق��د���ض  ال��ق��دمي��ة يف 

املخططات  ه��ذه  واأخ��ط��ر  العربي  طابعها 

ثقيلة يف  ب��اآل��ي��ات  م��ن حفريات  ي��ج��ري  م��ا 

الق�شور  وم��ن��ط��ق��ة  ال����راق  ���ش��اح��ة ح��ائ��ط 

اأن  علماً  االأق�شى  امل�شجد  جنوب  االأم��وي��ة 

ه���ذه امل��ن��اط��ق ه���ي وق���ف اإ���ش��ام��ي وج���زء 

اأ�شيل من امل�شجد

حفريات  خطورة  اإىل  الروي�شي  ولفت 

م��ن��ع��ه وزارة  االح���ت���ال وخ��ا���ش��ة يف ظ���ل 

االأوقاف الفل�شطينية من اأعمال الرميم 

دول���ي���ة من  اأي جل��ن��ة  وم���ن���ع  امل�����ش��ج��د  يف 

م��ت��اب��ع��ة ه���ذه احل��ف��ري��ات وب�����ش��ك��ل خ��ا���ض 

ل��ل��رب��ي��ة  امل���ت���ح���دة  االأمم  م��ن��ظ��م��ة  جل��ن��ة 

كانت  ال��ت��ي  اليوني�شكو  والثقافة  والعلم 

ب���اإر����ش���ال جل��ن��ة حتقيق  ق������راراً  اأ�����ش����درت 

م���ن ط��رف��ه��ا ل��ل��ب��ح��ث يف امل�����ش��ا���ض ب����االإرث 

باعتبارها  ال��ق��د���ض  يف  ال��ع��امل��ي  احل�����ش��اري 

عام  منذ  اليوني�شكو  قائمة  على  م�شجلة 

1981

وبني الروي�شي اأن خمططات االحتال 

ال��ق��د���ض  ت��ف��ري��غ  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ه��وي��دي��ة 

على  والق�شاء  الفل�شطيني  ال��وج��ود  م��ن 

الفل�شطينية  ال��دول��ة  الإق��ام��ة  فر�شة  اأي 

فل�شطني  اأن  مو�شحاً  القد�ض  بعا�شمتها 

لوقف  املتحدة  االأمم  مع  العمل  �شتوا�شل 

خمططات االحتال وجرائمه

 »سيف القدس« وضعف الرواتب تزيدان 
االحتالل حاالت االستقالة بشرطة 

االنباط-وكاالت

اأن���ه���ى امل���ئ���ات م���ن ع��ن��ا���ش��ر ���ش��رط��ة 

ال�شرطة  �شفوف  يف  عملهم  االح��ت��ال 

ت�شاوؤالت  و�شط  االأخرية  االأ�شهر  خال 

ملا ن�شرته  عن االأ�شباب احلقيقية، وفقاً 

القناة “12” العرية

وق��ال��ت ال��ق��ن��اة وف���ق ت��رج��م��ة وك��ال��ة 

ع��ن��ا���ش��ر  م����ن  امل����ئ����ات  اإن  “�شفا”: 
ال�شرطة،  يف  خدمتهم  اأن��ه��وا  ال�شرطة 

االأم�������ر ال������ذي ف���اق���م م�����ش��ك��ل��ة ال���ق���وى 

الب�شرية يف اجلهاز االأمني

اال���ش��ت��ق��االت  اأ����ش���ب���اب  اأن  واأ����ش���اف���ت 

كورونا  اأزم��ة  بني  ما  توزعت  اجلماعية 

و���ش��غ��ط ال��ع��م��ل واالأج�������ور امل��ن��خ��ف�����ش��ة 

ال��ذي  ال��ك��ب��ري  ال�شغط  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة 

ال��ع��دوان  ال�����ش��رط��ة خ��ال  ل��ه  تعر�شت 

ع���ل���ى غ�����زة م���اي���و م����ن ال����ع����ام امل���ا����ش���ي 

واملواجهات العنيفة يف املدن املختلطة

الب�شرية  ال��ق��وى  م�����ش��وؤول��ة  وح���ذرت 

اأن هذا اجلهاز  من  ال�شرطة موؤخراً  يف 

االأم���ن���ي ���ش��ي��ك��ون ع���اج���ًزا ع��ن م��واج��ه��ة 

ان��دالع  اأح���داث مايو 2021 ح��ال  ت��ك��رار 

ح�������رب ج�����دي�����دة م�����ع غ�������زة وذل��������ك يف 

ظ���ل ت���راج���ع ال���ق���وى ال��ب�����ش��ري��ة وع���دم 

ا�شتخا�ض عر تلك االأحداث

 عبر »قانون التسوية«.. االحتالل يسابق الزمن للسيطرة على 
محيط األقصى وتحذيرات من انهيارات بالمسجد

 الرويضي: الفلسطينيون سيفشلون مخططات االحتالل لتهويد القدس

االنباط-وكاالت

االإ�شرائيلية  امل�شتوطنات  ت��اأث��ري  يقت�شر  ال 

يف ال�����ش��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة ع��ل��ى م�������ش���ادرة االأرا����ش���ي 

املقامة عليها، وتقطيع االأو�شال، وجعل القرى 

بل  املعزولة،  باجلزر  اأ�شبه  الفل�شطينية  وامل���دن 

ت��ل��وي��ث البيئة ف���وق وحت���ت االأر�����ض،  اإىل  مي��ت��د 

تلك  نتيجة خملفات  واالأوبئة،  االأمرا�ض  ون�شر 

امل�شتوطنات، وال�شموم املنبعثة منها

اآث��اًرا  االإ�شرائيلية  امل�شتوطنات  اأوج���دت  فقد 

الفل�شطينية  البيئة  عنا�شر  ك��ل  على  م��دم��رة 

عر  العادمة  املياه  وتدفق  امل��ي��اه،  ا�شتنزاف  من 

االأودية واالأرا�شي الزراعية، وا�شتخدام االأرا�شي 

الفل�شطينية كمكبات للنفايات ال�شائلة وال�شلبة، 

ليتم  امل�شانع،  من  املنبعثة  ال�شموم  عن  ناهيك 

ون�شر  الفل�شطينية،  الزراعية  االأرا���ش��ي  تدمري 

االأمرا�ض واالأوبئة

ويف هذا التقرير �شرنكز احلديث على ال�شرر 

الذي يلحق باالأرا�شي الفل�شطينية نتيجة املياه 

على  م�شتوطنة  فوجود  للم�شتوطنات،  العادمة 

قمم اأحد اجلبال يعني تدمري االأرا�شي املحيطة 

بها، عر التخل�ض من املياه العادمة من البيوت 

وامل�شانع �شوب االأرا�شي الزراعية الفل�شطينية

وتخيل لو اأنك كنت ت�شري يف اإحدى الطرقات 

املو�شلة اإىل االأودية واالأرا�شي الزراعية القريبة 

من اإحدى امل�شتوطنات، وبداأت ت�شم تلك الروائح 

الكريهة التي لن تقوى على احتمالها ولو لوهلة، 

ثم تكمل امل�شري فرى �شيًئا ي�شبه النبع يتدفق 

تتيقن  اإليه  الو�شول  لكنك عند  ال�شخور،  عر 

اأن هذا التدفق املائل للون االأ�شود، لي�ض نبع ماء، 

بالراب  املياه  اختاط  نتيجة  لي�ض  ولونه هذا 

ع��ادم��ة، حينها �شتدرك  اجل���اف، فهو �شيل مياه 

جزًءا من معاناة �شكان تلك املناطق، حينما ترى 

بعينيك كيف دمرت اأرا�شيهم، وماتت اأ�شجارهم

اأ�شرار بيئية

الفل�شطيني  ل�”املركز  خ���ا����ض  ح���دي���ث  يف 

لاإعام” اأكد املهند�ض الزراعي، ومدير مركز 

ال�شيفي  م��م��ود  نابل�ض  يف  االأرا����ش���ي  اأب���ح���اث 

اأن امل���ي���اه ال��ع��ادم��ة امل��ت��دف��ق��ة م���ن امل�����ش��ت��وط��ن��ات 

الزراعية  واالأرا���ش��ي  االأودي���ة  ع��ر  االإ�شرائيلية 

الفل�شطينية تلحق اأ�شراًرا كبرية بالبيئة، تتمثل 

يف  ت��ل��وث م��ي��اه اخل����زان اجل����ويف، وزي�����ادة ن�شبة 

ال��ن��رات واالأم������اح، م��ا يجعل ه���ذه امل��ي��اه غري 

�شاحلة لا�شتخدام االآدمي

واأ�شاف: “اإىل جانب ت�شببها يف اإحداث اأ�شرار 

ال��رب��ة،  م��ن ملوحة  ت��زي��د  ك��ب��رية، حيث  بيئية 

قابليتها  وع��دم  ان�شداد م�شاماتها  اإىل  ي��وؤدي  ما 

الغطاء  م��ن  التقليل  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  ل��اإن��ت��اج، 

النباتي، وانت�شار ظاهرة الت�شحر التي توؤدي اإىل 

تدهور التنوع احليوي، ناهيك عن االآثار البيئية 

ال�شارة مثل: الروائح الكريهة املزعجة، وانت�شار 

االأوبئة واحل�شرات”

االإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة  امل�����ش��ت��وط��ن��ات  اأن  اإىل  واأ�����ش����ار 

الفل�شطينية  االأرا���ش��ي  اأرج���اء  كافة  يف  املنت�شرة 

العادمة  املياه  املكعبة من  االأمتار  ت�شخ مايني 

الفل�شطينية،  ال��زراع��ي��ة  واالأرا����ش���ي  االأودي����ة  يف 

وق��در اخل��راء كمية املياه العادمة التي �شخت 

من امل�شتوطنات االإ�شرائيلية يف ال�شفة الغربية 

بحوايل 40 مليون مر مكعب

وي���ت���اب���ع: ي��وج��د يف ال�����ش��ف��ة اأك����رث م���ن 198 

ا�شتيطانية،  ب���وؤرة  ل����315  باالإ�شافة  م�شتوطنة، 

االأرا���ش��ي  يف  العادمة  مياهها  ب�شخ  تقوم  وكلها 

املاأ�شاة الكرى  اأن  الزراعية الفل�شطينية، مبيًنا 

ب���ني نابل�ض  ال���واق���ع  ه���و م���ا ي��ع��ان��ي��ه وادي ق��ان��ا 

باتت  ال��ت��ي  بالينابيع  ميتلئ  ال���ذي  وقلقيلية، 

تختلط مياهها ال�شافية مبياه املجاري، ما اأدى 

احلم�شيات،  ال�شيما  االأ�شجار،  من  الكثري  مل��وت 

على  تقع  م�شتوطنات  �شبع  جم���اري  تتدفق  اإذ 

�شفوح اجلبال املحيطة به،  ليتم تدمري االأرا�شي 

ال���زراع���ي���ة ل��ع��دي��د ال���ق���رى، وم��ن��ه��ا دي���ر ا�شتيا، 

وجين�شافيط وبديا

�شلفيت  مدينة  اإىل  انتقلنا  “لو  وي��وا���ش��ل: 

�شنجد اأن وادي املطوي الواقع اإىل الغرب منها، 

لي�ض اأف�شل حااًل من وادي قانا، فبدوره يتعر�ض 

لتدفق مياه جماري م�شتوطنة اأرئيل، ومنطقة 

اأدى لتلف اآالف الدومنات  بركان ال�شناعية، ما 

الزراعية، وتلوث املياه اجلوفية التي تعد م�شدًرا 

ملياه ال�شرب، باالإ�شافة للكثري من املناطق التي 

ال�شمالية،  االأغ�����وار  م��ث��ل:  امل��ع��ان��اة  ت��ع��اين نف�ض 

ووادي النار، و�شرق مدينة اخلليل، و�شرق مدينة 

نابل�ض”

ويرى ال�شيفي اأن املطلوب توثيق كل االأ�شرار 

وال��وث��ائ��ق،  بال�شور  امل��ج��اري  تلك  ع��ن  الناجمة 

وت��رج��م��ت��ه��ا ل��ل��غ��ات امل��خ��ت��ل��ف��ة، وال��ت��وج��ه ل��اأمم 

املتحدة واملحاكم الدولية ملحا�شبة االحتال على 

للبيئة،  تلويث  م��ن  م��ا يجري  اأن  ذل��ك، معتًرا 

من  الفل�شطينية،  الزراعية  لاأرا�شي  وتدمري 

اخلطورة،  منتهي  يف  اأم��ر  العادمة،  املياه  خ��ال 

ي�شعى من خاله االحتال، الإبعاد الفل�شطيني 

عن اأر�شه، بهدف �شلبها وال�شيطرة عليها

اأ�شاليب ماكرة

ل�”املركز  خ���ا����ض  ح���دي���ث  ويف  ج��ان��ب��ه،  م���ن 

املخت�ض  الباحث  ق��ال  لاإعام”  الفل�شطيني 

�شلطات  اأن  معايل  خالد  اال�شتيطان،  ���ش��وؤون  يف 

االح���ت���ال ت�شتخدم اأ���ش��ال��ي��ب م��اك��رة م��ن اأج��ل 

عن  الناجت  البيئة  تلويث  ق�شية  على  االلتفاف 

املياه العادمة للم�شتوطنات التي ت�شخ يف االأودية 

واالأرا������ش�����ي ال���زراع���ي���ة، ح��ي��ث ي��وج��د يف بع�ض 

امل�شتوطنات مراكز لتكرير املياه العادمة، لكنها 

غري كافية ملعاجلة الكميات الكبرية التي تنتجها 

امل�شتوطنات

وي�����ش��ي��ف اأن االح���ت���ال اأوج�����د ه���ذه امل��راك��ز 

م��ن ب��اب رف��ع العتب اأم����ام امل��وؤ���ش�����ش��ات ال�شحية 

واحلقوقية والبيئية املحلية والعاملية

وتابع اأن مياه املجاري التي ت�شخ يف الوديان 

الفل�شطينية من امل�شتوطنات توؤثر يف البيئة يف 

اجتاهات ثاثة:

املنتنة  القذرة  بالروائح  الهواء  تلويث  اأواًل: 

التي ال ي�شتطيع املزارعون احتمالها، فباالإ�شافة 

تنتج  التي  الروائح  العادمة، هناك  املياه  لروائح 

عن امل�شانع االإ�شرائيلية والتي تت�شبب يف اأمرا�ض 

�شدرية ملن ي�شكنون يف املناطق القريبة

وال�شموم  باجلراثيم  ال��رب��ة  تلويث  ثانًيا:   

التي توؤدي اإىل موت االأ�شجار، فباالإ�شافة للتلوث 

الناجت عن املياه العادمة، تقوم امل�شتوطنات بكب 

خطرة  م��واد  ودف��ن  وال�شلبة  ال�شائلة  النفايات 

االأرا���ش��ي  اأف��ق��د  م��ا  الفل�شطينية،  االأرا����ش���ي  يف 

�شاحيتها للزراعة

ثالًثا: تلويث املياه اجلوفية ال�شطحية، فمن 

عر�شة  ال�شطحية  اجل��وف��ي��ة  امل��ي��اه  اأن  امل��ع��روف 

للتلوث ب�شكل مبا�شر وكبري، عك�ض املياه اجلوفية 

للفل�شطينيني  ي�����ش��م��ح  واالح����ت����ال  ال��ع��م��ي��ق��ة، 

با�شتخدام املياه اجلوفية ال�شطحية فقط، فيما 

ي�شيطر االحتال على املياه اجلوفية العميقة

ي��ق��در اخل�����راء ك��م��ي��ة امل���ي���اه ال���ع���ادم���ة ال��ت��ي 

تنتجها للم�شتوطنات االإ�شرائيلية باأكرث من 40 

مليون مر مكعب �شنوًيا، وهي كمية اأك��ر مما 

ينتجه الفل�شطينيون، اإذ بلغت كمية املياه العادمة 

اأن 90% من  املنتجة 33 مليون مر مكعب، كما 

املياه العادمة الناجتة عن امل�شتوطنات هي مياه 

عادمة غري معاجلة

ووف���ًق���ا ل���درا����ش���ة اأع���دت���ه���ا  دان�����ا م�����ش��ع��د من 

املياه  تلك  ف��اإن  والتنمية،  البيئة  اآف���اق  موؤ�ش�شة 

امللوثة باملجاري والكيماويات املنزلية والزراعية 

وخم���ل���ف���ات امل�����ش��ان��ع ال��ك��ي��م��اوي��ة امل�����ش��ت��خ��دم��ة 

ال��ن��ب��ات��ات  ت�شميم  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل  امل�����ش��ت��وط��ن��ات  يف 

ال��ودي��ان،  تلك  م�شرى  ط���ول  على  واحل��ي��وان��ات 

وت�شبب تلوًثا للربة واملياه ال�شطحية واجلوفية 

التي يعتمد عليها اأهايل البلدات املجاورة لل�شرب 

ول�شقي املوا�شي

ويت�شبب تلوث الربة باملياه العادمة بارتفاع 

ن�شبة االأماح فيها فتغدو غري �شاحلة للزراعة، 

كما ويعمل هذا النوع من التلوث على خلق بيئة 

لتكاثر احل�شرات الناقلة لاأمرا�ض

 المياه العادمة للمستوطنات.. تدمير ممنهج لألرض والبيئة بالضفة الغربية



الدويل
01 الأثنني  27/ 6 / 2022 

االنباط-وكاالت

جن��ح اأح��د الأ���س��خ��ا���ص يف خ��داع ر�ؤ���س��اء 

انتحل  اأن  بعد  اأ�ر�ب��ي��ة،  عوا�سم  بلديات 

كليت�سكو،  فيتايل  كييف،  عمدة  �سخ�سية 

ذك��رت��ه  م��ا  �ف���ق  بينهما،  ال�����س��ب��ه  م�ستغاًل 

 The Guardian �����س����ح����ي����ف����ة 

يونيو/حزيران   25 ال�سبت  الربيطانية، 

.2022

ب��رل��ن،  ع��م��دة  اأن  اأ����س��ح��ت  ال�سحيفة 

فران�سي�سكا غيفاي، �ساركت يف مكاملة على 

 ،Webex ال��ف��ي��دي��و  م���وؤمت���رات  من�سة 

�سخ�ص  م��ع  ي��ون��ي��و/ح��زي��ران،   24 اجلمعة 

مكتبها  �ق���ال  كليت�سكو.  ي�سبه  اإن���ه  ق��ال��ت 

هذه  اأن  على  اإ�سارات  تظهر  “مل  بيان:  يف 

املكاملة مل تكن مع �سخ�ص حقيقي”.

ب��داأ عمدة  دقيقة، حن   15 ح��وايل  بعد 

من  الآخ���ر  ال��ط��رف  على  املفرت�ص  كييف 

اخل����ط ي��ت��ح��دث ع���ن م�����س��ك��ل��ة ال��الج��ئ��ن 

الأ�ك����ران����ي����ن، ال���ذي���ن ي�����س��ت��غ��ل��ون امل���زاي���ا 

الأمل��ان��ي��ة ب��غ��ر ح���ق، �ب���دا اأن���ه ي��دع��و اإىل 

لأداء  اأ�ك����ران����ي����ا  اإىل  ال���الج���ئ���ن  اإع��������ادة 

ت�سا�ر  ال�سكوك  بداأت  الع�سكرية،  اخلدمة 

غيفاي.

قليلة،  ل��دق��ائ��ق  الت�����س��ال  انقطع  ح��ن 

ات�������س���ل م��ك��ت��ب ع���م���دة ب���رل���ن ب��ال�����س��ف��ر 

الأ�ك���������راين يف اأمل���ان���ي���ا، ال�����ذي ت���اأك���د م��ن 

يف  ال��ذي  ال�سخ�ص  اأن  كييف  يف  ال�سلطات 

احلقيقي،  كليت�سكو  لي�ص  الفيديو  مكاملة 

نتعامل  اأننا  “يبد�  غيفاي:  مكتب  �ق��ال 

مع حالة تزييف عميقة”.

التزييف  تقنية  اأن  اأ��سحت  ال�سحيفة 

العميق تعتمد على �سكل من اأ�سكال الذكاء 

العميق ل�سنع  التعلم  ي�سمى  ال�سطناعي، 

���س��ور لأح����داث م��زي��ف��ة، اأ� لإن�����س��اء ر���س��وم 

زائفة. متحركة ل�سا�سة يلقون خطباً 

اأن  “املحزن  غ���ي���ف���اي:  ق����ال����ت  ح���ي���ث 

ذلك  يف  مب��ا  الأ���س��ك��ال،  بكل  ُت�سن  احل���رب 

بالو�سائل  الثقة  لتقوي�ص  الإنرتنت،  عرب 

�حلفاء  �سركاء  �سمعة  �ت�سويه  الرقمية 

اأ�كرانيا”.

�سكوى  م��دري��د  ع��م��دة  مكتب  ق��دم  كما 

�سخ�ص  ب��خ�����س��و���ص  اأي�����س��اً  ال�����س��رط��ة  اإىل 

مكاملة  يف  كييف  ع��م��دة  �سخ�سية  ينتحل 

لوي�ص  خو�سيه  م��دري��د  ع��م��دة  م��ع  فيديو 

اأمليدا. مارتينيز 

باردايو  دانييل  با�سمه  للمتحدث  �فقاً 

ك����ول����رب�ك، ���س��ع��ر ال��ع��م��دة ب��ال��ري��ب��ة بعد 

دقائق من بدء املحادثة �قطع املكاملة.

فيما اأعلن عمدة فيينا، مايكل لودفيج، 

ع��ل��ى ت���وي���رت ي����وم الأرب����ع����اء، 22 ي��ون��ي��و/

ح���زي���ران، اأن���ه حت���دث ع��رب م��ك��امل��ة فيديو 

ال���وزن  يف  ال�����س��اب��ق  امل��الك��م  كليت�سكو،  م��ع 

الثقيل. 

ال�سبت  ي��وم  ُح��ذف��ت  التغريدة  اأن  على 

ب��وق��ت  �ب���ع���ده���ا  ي����ون����ي����و/ح����زي����ران.   25

للعا�سمة  الر�سمي  احل�ساب  اأ�سدر  ق�سر 

�سحية  �قع  لودفيج  باأن  بياناً  النم�سا�ية 

اإلكرت�نية”. “جرمية 

االنباط-وكاالت

ي���وا����س���ل امل��ع��ت��ق��ل امل���ق���د����س���ي رائ����د 

ري����ان، اإ���س��راب��ه امل��ف��ت��وح ع��ن ال��ط��ع��ام؛ 

احتجاجاً  ال��ت��وايل؛  على   81 ال���  لليوم 

�سجون  داخ���ل  الإداري  اع��ت��ق��ال��ه  ع��ل��ى 

الإ�سرائيلي الحتالل 

�املعتقل ريان )27 عاًما(، من قرية 

القد�ص،  بيت دقو �سمال غربي مدينة 

�املفا�سل،  ال��راأ���ص،  يف  اآلم  من  ُيعاين 

امل�������س���ي �ي��ت��ن��ق��ل ع��ل��ى  ي�����س��ت��ط��ي��ع  �ل 

كر�سي متحرك

اعتقاله  الح���ت���الل  ق���وات  �اأع�����ادت 

 ،2021 )نوفمرب(  ثاين  ت�سرين   3 يوم 

�حولته لالعتقال الإداري �ستة اأ�سهر، 

انتهاء مدة اعتقاله، مت  �عند اقرتاب 

ليعلن  اإ�سافية،  اأ�سهر   4 ل���  جتديدها 

اإ�سرابه املفتوح عن الطعام

ب�����س��ج��ون  ����س���اب���ق���ة  اع����ت����ق����الت  �يف 

ري��ان  رائ��د  املعتقل  اأم�سى  الح��ت��الل، 

م��ا ي��ق��ارب 21 ���س��ه��ًرا ره���ن الع��ت��ق��ال 

الإداري

اإدارًي�������ا يف  �ي���وا����س���ل 640 م��ع��ت��ق��اًل 

ملحاكم  مقاطعتهم  الح��ت��الل  �سجون 

التوايل،  على  ال���177  لليوم  الحتالل 

�ذل����ك يف اإط����ار م��واج��ه��ت��ه��م جل��رمي��ة 

العتقال الإداري

املا�سي،  )م��اي��و(  اأي���ار  نهاية  �ح��ت��ى 

يف  الفل�سطينين  الأ����س���رى  ع���دد  ب��ل��غ 

�سجون الحتالل نحو 4700، منهم 32 

عدد  ��سل  فيما  قا�سرا،   170� �سيدة، 

املعتقلن الإدارين اإىل نحو 640

 أوبزيرفر: استمرار بوريس جونسون بالحكم 
وصمة عار.. وعلى النواب المحافظين طرده

االنباط-وكاالت

دع��������ت ����س���ح���ي���ف���ة اأ�ب������زي������رف������ر يف 

احلاكم  املحافظن  ح��زَب  افتتاحيتها، 

يف ب��ري��ط��ان��ي��ا، ل��ل��ت��خ��ل�����ص م���ن رئ��ي�����ص 

ال�������وزراء ب��وري�����ص ج��ون�����س��ون. �ق��ال��ت 

اإن ال��ه��زمي��ة ال��ت��ي ت��ك��ب��ده��ا احل���زب يف 

اخلمي�ص،  ي��وم  التكميلية  النتحابات 

اإىل  احل���زب  ن���واب  ي�ستمع  لأن  م��دع��اة 

 10 الناخبن، �يخِرجوا جون�سون من 

�سرتيت دا�نينغ 

ب��ري��ط��ان��ي��ا  اإن  ال�����س��ح��ي��ف��ة  �ق���ال���ت 

���س��ي��ئ��ن  �زراء  ر�ؤ�������س�����اء  م����ن  ع���ان���ت 

ال�����س��ع��اف منهم،  �ب��اأ���س��ك��ال خم��ت��ل��ف��ة، 

�غ�����ر ال���ف���اع���ل���ن �امل���ن���ف�������س���ل���ن ع��ن 

ال���واق���ع �امل��ه��ت��م��ن مب�����س��احل��ه��م، لكن 

جون�سون  بوري�ص  ي�سبه  منهم  اأح��د  ل 

ناحية  من  خا�سة  مكانة  يحتل  ال��ذي 

غياب النزاهة �ال�سدق �عدم اللتزام 

العامة باخلدمة 

يف  جون�سون  ا�ستمرار  اأن  �ت�سيف 

خلرقه  ال�سرطة  غرمته  بعدما  عمله 

ق���وان���ن ����س��ع��ه��ا ب��ن��ف�����س��ه �ال��ف�����س��ائ��ح 

نزاهته  غ��ي��اب  تك�سف  ال��ت��ي  امل�����س��ت��م��رة 

املالية، هي مبثابة ��سمة عار �طنية. 

انتخابات  نتائج  اأن  ال�سحيفة  �تعلق 

منطقتي  يف  ال��ك��ارث��ي��ة  اخل��م��ي�����ص  ي���وم 

هي  هونيتون،  اأند  �تيفرتون  �يكفيلد 

اآخر اإ�سارة على تراجع حب الراأي العام 

لرئي�ص الوزراء. �يعاين جون�سون من 

من  �اح��د  �هناك   �سعبيته،  انخفا�ص 

تعالج  التي  بالطريقة  يثق  ثالثة  كل 

فيها احلكومة القت�ساد

بعدما  عمله  يف  جون�سون  ا�ستمرار 

غ���رم���ت���ه ال�������س���رط���ة خل����رق����ه ق���وان���ن 

امل�ستمرة  �ال��ف�����س��ائ��ح  بنف�سه  ��سعها 

هي  املالية،  نزاهته  غياب  تك�سف  التي 

مبثابة ��سمة عار �طنية

ن���ت���ائ���ج  اإن  ال�������س���ح���ي���ف���ة  �ق�����ال�����ت 

الن���ت���خ���اب���ات ال��ت��ك��م��ي��ل��ي��ة ت��ك�����س��ف عن 

حقائق غر مريحة حلزب املحافظن. 

خ���الل  حت������ول  ج���ون�������س���ون  اأن  م���ن���ه���ا 

ر�سيد  م��ن  املا�سية  ال��ث��الث  ال�سنوات 

الأمر  اأما  للحزب.  تهمة  اإىل  انتخابي 

الثاين، فهو تراجع اأهمية الربيك�سيت 

الربيك�سيت،  �با�سم  نف�سها.  الفرتة  يف 

ا���س��ت��ط��اع ج��ون�����س��ون ن�����س��ج حت��ال��ف من 

امل���ح���اف���ظ���ن يف م��ع��اق��ل��ه��م �ال���ع���م���ال 

ال��غ��ا���س��ب��ن يف ال�����س��م��ال �م���ي���دلن���د، 

اإل   ،2019 ع���ام  ان��ت��خ��اب��ات  يف  �ال���ف���وز 

�ي��ك��ف��ي��ل��د  يف  ال���ن���اخ���ب���ن  غ��ال��ب��ي��ة  اأن 

�تيفرتون اأند هونيتون الذين �سوتوا 

م���ع ال��ربي��ك�����س��ي��ت، ق������رر�ا ه����ذه امل���رة 

�الليربالين  العمال،  حزب  الت�سويت 

باأعداد كبرة الدميقراطين 

ه��ذا، هناك م�ساعر  �الأه��م من كل 

الناخبن  بن  املحافظن  �سد  �سخط 

ا���س��ت��خ��دام �سوتهم  �ا ع��ن  ال��ذي��ن ع���ربرّ

اأي  �ال��ت�����س��وي��ت يف  ت��ك��ت��ي��ك��ي،  ب�����س��ك��ل 

م��ك��ان ت��ر���س��ح ف��ي��ه م��ع��اد ل��ه��م، اأي���ا ك��ان 

ال��ل��ي��ربال��ي��ن  اأ�  ال��ع��م��ال  امل��ر���س��ح م���ن 

الدميقراطين

باهظا  ثمنا  املحافظن  ه��ذا  �كلف 

ب��ع��د ع�����س��ري��ن ع��ام��ا من  يف ع���ام 1997 

ثمنا  يكلفهم  اأن  املتوقع  �م��ن  احلكم، 

يف 2023 اأ� 2024

امل�ستمر  مبوقفها  اأ�بزيرفر  رت  �ذكرّ

�هو  ا�ستقالته،  ��سر�ة  جون�سون  من 

�هو  قائم على مربر جوهري،  موقف 

ال�سلطة،  من  بنف�سه  يخرج  مل  اإن  اأن��ه 

ف����م����ن �اج��������ب ال������ن������واب امل���ح���اف���ظ���ن 

بالقوة اإخراجه 

غ��ر  ����س���اب���ق���ن  �زراء   �ر�ؤ��������س������اء 

ج���ون�������س���ون ك���ان���ت ل���دي���ه���م ال�����س��ج��اع��ة 

اأي��ا  ارت��ك��ب��وا  ل��و  لال�ستقالة  �ال��ن��زاه��ة 

جون�سون،  ارتكبها  التي  املخالفات  من 

�ت�سليل  القانون  انتهاك  ذلك  يف  مبا 

ال�����ربمل�����ان، �ل���ك���ن���ه ل ي������زال م��ت��م�����س��ك��ا 

ب��ال�����س��ل��ط��ة، ح���ت���ى ب���ع���د ال��ك�����س��ف ع��ن 

خمالفات اأخرى. �يف الأ�سبوع املا�سي، 

اُتهم مبحا�لة تاأمن �ظيفة ل�سريكته 

اخلارجية  �زارة  يف  احلالية(  )ز�جته 

من  �طلب  من�سبها،  ي�سغل  ك��ان  التي 

الطاقم  على  ال�سغط  احلكومة  �زي��ر 

امل��ل��ك��ي ل��ت��اأم��ن �ظ��ي��ف��ة ب��الإن��اب��ة عنه 

ينفها  مل  تهم  �ه��ي  ل��ل��وزراء،  كرئي�ص 

الأ�سبوع  الربملان  يف  عنها  �سئل  عندما 

املا�سي

عن  املحافظن  يف  م�سادر  �ك�سفت 

تربع  على  للح�سول  جون�سون  خطة 

بقيمة 150 األف جنيه من نف�ص املتربع 

الذي دفع لتعمر 10 دا�نينغ �سرتيت، 

تلغي  اأن  قبل  لبنه  �سجرة  بيت  �بناء 

اأمنية. �هذه  ال�سرطة اخلطة لأ�سباب 

ت�سديقها  ميكن  �لكن  �سخيفة،  فكرة 

يف ن��ف�����ص ال���وق���ت، ف��ل��م ي�����س��وت ���س��ده 

����س���وى اأرب����ع����ة م����ن ك����ل ع�������س���رة ن����واب 

حم��اف��ظ��ن يف اق������رتاع ���س��ح��ب ال��ث��ق��ة 

امل�سالح  تكن  �اإن مل  ال�سهر.  هذا  منه 

ال��وط��ن��ي��ة ك��اف��ي��ة ل��ل��م��ح��اف��ظ��ن، يجب 

برملاين  لكل  الو�سع  هو  ه��ذا  يكون  اأن 

ت��ك��ون  �اأن  ب����ال����واج����ب،  ح�������صرّ  ل���دي���ه 

الدافع ال�سخ�سية هي  امل�سلحة 

يحا�ل جون�سون  الأخ��رى  بعد  مرة 

اإلقاء اللوم يف كل امل�ساكل على اجلميع 

من حزب العمال اإىل الإعالم، كل هذا 

من  ي��ع��اين  املحافظن  �ح���زب  ي��ح��دث 

م��اذا  ي��دري  �ل  الناخبن  م��ع  م�ساكل 

يفعل

ال�سلطة،  يف  ج��ون�����س��ون  ب��ق��ي  فكلما 

اأي�سا.  �البلد  احل��زب  على  �سرره  زاد 

اأن جون�سون  ل��ل��ع��ي��ان،  �ا���س��ح  ه��و  �م��ا 

���س��ب��ب �ج���وده  ي��ع��رف  رئ��ي�����ص �زراء ل 

فل�سفة  اأ�  ف��ك��رة  ت��وج��د  �ل  باملن�سب. 

تر�سد حكومته غر الكالم الفارغ مثل 

موؤثرة  �سيا�سة  ب��د�ن  امل�ستوى  تعديل 

قادرة على ردم الثغرة القت�سادية بن 

املناطق.  �بقية  ال��ب��الد  ���س��رق  ج��ن��وب- 

ناحية  م��ن  بريك�سيت  اإك��م��ال  مت  ف��ق��د 

ت����رك ب��ري��ط��ان��ي��ا الحت�����اد الأ�ر�ب�������ي، 

����س���ت  �ل���ك���ن���ه���ا اأجن�������زت ب���ط���ري���ق���ة ع���ررّ

للخطر.  ال�سمالية  اأي��رل��ن��دا  ا�ستقرار 

كما  ج��دي��دة،  مفا��سات  اإىل  ��ستوؤدي 

������رت ع��ل��ى ال���ن���اجت امل��ح��ل��ي ال���ع���ام  يف  اأثرّ

�ق���ت ال���رك���ود الق��ت�����س��ادي �م��ع��دلت 

للنا�ص  ميكن  ل  ع��بء  �ه��و  الت�سخم، 

حتمله

ال�����س��ي��ا���س��ات  اإن  اأ�ب���زي���رف���ر  �ق���ال���ت 

احل���ك���وم���ي���ة ُي���ع���ل���ن ع���ن���ه���ا م�����ن اأج�����ل 

بد�ن  الأخ��ب��ار  عنا�ين  على  احل�سول 

اإج��ب��ار طالبي  ه��دف م��ن �رائ��ه��ا مثل 

على  �ال��ع��راق  اأفغان�ستان  من  اللجوء 

خ�سخ�سة  اأ�  ر�ان������دا،  اإىل  ال��رح��ي��ل 

حقوق  قانون  اإلغاء  اأ�  الرابعة،  القناة 

الإن�����س��ان ل��ل��ح��د م��ن ق����درة امل��واط��ن��ن 

ع���ل���ى م���واج���ه���ة اأف����ع����ال احل���ك���وم���ة يف 

املحاكم

�مرة بعد الأخرى يحا�ل جون�سون 

على  امل�����س��اك��ل  كل  يف  ال���ل���وم  اإل����ق����اء 

ال��ذي مل  العمال  اجلميع من حزب 

الإع���الم  اإىل  ع��ام��ا،   12 م��ن��ذ  يحكم 

ال������ذي ي��ك�����س��ف ع����ن ����س���وء اأف���ع���ال���ه 

ب�����دل م����ن ال��ت�����س��ف��ي��ق ل�����ه. �ك���ان���ت 

اأعطاها  ال��ت��ي  ال�����س��ارخ��ة  امل��ق��اب��الت 

النتخابات  خ�سارة  بعد  لل�سحافة 

الأخ������������رة م�����ث�����رة ل���ل���خ���ج���ل. ك��ل 

ه������ذا ي����ح����دث �ح�������زب امل��ح��اف��ظ��ن 

ي��ع��اين م���ن م�����س��اك��ل م���ع ال��ن��اخ��ب��ن 

ي�����دري م�����اذا ي��ف��ع��ل، �ح��ك��وم��ة  �ل 

غر  مواهب  بال  اأع�سا�ؤها  عاجزة، 

رب���ط ح��ظ��وظ��ه��م ب��راي��ة ج��ون�����س��ون. 

كلما  امل�سكلة،  احلزب  جتاهل  �كلما 

فقط،  لهم  لي�ست  ال��ظ��ر�ف،  �ساءت 

جون�سون  على  �يجب  للبلد،  �لكن 

املحافظن  ال��ن��واب  �ع��ل��ى  ال��رح��ي��ل 

جعل ذلك حقيقة �اقعة
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االنباط-وكاالت

بعد 17 عاما من اعتقاله يف �سجن 

العراقي ح�سن عبد  اأبو غريب لزال 

ذات  اإىل  عاد  الذي  امل�سهداين  ال�ستار 

فظائع  ي��ت��ذك��ر   ،2008 ع���ام  ال�����س��ج��ن 

�ك��اأن��ه��ا  ف��ي��ه  �سهدها  ال��ت��ي  ال��ت��ع��ذي��ب 

�سريط مير اأمام ناظريه يوميا

����س��ج��ن اأب����و غ��ري��ب ح��ال��ي��اً ا���س��م��ه 

�سجن بغداد املركزي يقع قرب مدينة 

32 كلم غربي  اأبو غريب �التي تبعد 

�ا�ستهر  ب��غ��داد  ال��ع��راق��ي��ة  ال��ع��ا���س��م��ة 

التحالف  قوات  قبل  من  ل�ستخدامه 

ال������د�يل ب���ق���ي���ادة ال����ولي����ات امل��ت��ح��دة 

�اإ�ساءة معاملة ال�سجناء داخله

من  حاليا  عاما(   51( �امل�سهداين 

الع�سائر العراقية يف الفلوجة التابعة 

ملحافظة لأنبار )غرب(، متز�ج �له 7 

اأبو  اأبناء، تعر�ص لالعتقال يف �سجن 

العام،  بنف�ص  2005 �خرج  غريب عام 

�ه���ن���اك ���س��ه��د ت��ع��ذي��ب��ا ن��ف�����س��ي��ا �ك���ان 

�ساهدا على فظائعه

لالعتقال  امل�سهداين  تعر�ص  كما 

م���رة ث��ان��ي��ة ع���ام 2008 لأك����ر م��ن 4 

امل�سرتكة  العمليات  قبل  من  �سنوات، 

اأي�سا  �ه��ن��اك   ، الأمريكية  العراقية 

التعذيب  ع��م��ل��ي��ات  ع��ل��ى  ���س��اه��دا  ك���ان 

معربا  ال�سجن،  ذات  يف  ح�سلت  التي 

عن اأ�سفه للحال التي اآل اإليها العراق

ب��ت��اري��خ 26  امل��ت��ح��دة  �اأق����رت الأمم 

ات��ف��اق��ي��ة   ،1987 ح����زي����ران  ي���ون���ي���و/ 

اأع��وام   10 �ب��ع��د  التعذيب،  مناه�سة 

من ذلك التاريخ اأعلنت عرب جمعيتها 

العمومية، 26 من يونيو، يوما د�ليا 

التعذيب مل�ساندة �سحايا 

تفجر اأبواب املنزل

امل���ت���واج���د يف م��دي��ن��ة  امل�������س���ه���داين 

تفا�سيل  ر�ى  ال��رتك��ي��ة  اإ���س��ط��ن��ب��ول 

�ما  له  �جهت  التي  �التهم  اعتقاله 

�ساهده ب�سجن اأبو غريب

�ق���ال امل�����س��ه��داين: يف ال��ع��ام 2005 

اق��ت��ح��م��ت ق����وات اأم��ري��ك��ي��ة م��دج��ج��ة 

علمهم  رغ��م  بيتي  �ال��ع��ت��اد  بال�سالح 

اأن���ه ب��ي��ت ���س��ي��خ م��ن م�����س��اي��خ ال��ع��راق، 

�ف����ج����ر�ا الأب�������واب �ك���ن���ت يف امل��ن��زل 

اأنه  �اعتقدنا  فا�ستغربنا  �ال��دي  مع 

للمكان ق�سف 

�اأ���������س��������اف: ب����ع����د حل�����ظ�����ات دخ����ل 

الأمريكيون املنزل �تقريبا كل غرفة 

دخل بها 30 جنديا )..( �مت اعتقايل 

��الدي �اأخي

عملنا  اأن  اإىل  امل�����س��ه��داين  �ي�����س��ر 

ك��ن��ت مقيما  ال��ت��ج��ارة،  ال��رئ��ي�����ص ه��و 

بن  جت���اري  خ��ط  �ه��ن��اك  الأردن  يف 

الأردن �العراق يف املعدات �ال�سيارات 

التجارية

�ح������ول ال���ت���ه���م ال���ت���ي �ج���ه���ت اإي����ه 

ي��وج��د  ذل�����ك احل�����ن ل  ق�����ال يف  ل����ه 

���س��يء م��ل��م��و���ص ي��ت��ه��م��ون��ن��ا ب���ه، �ب��ع��د 

الأ�يل  املبدئي  �التحقيق  العتقال 

الدمار  اأ�سلحة  م�سنرّع  تهمتي  كانت 

ال�����س��ام��ل، ح�����س��ب م��ذك��رة الع��ت��ق��ال، 

�ه����و اأم����ر ن�����س��ت��غ��رب��ه �ل���ك���ن ه����ذا ما 

ق�����راأت�����ه �ب����ع����د حت���ق���ي���ق �ع���������ذاب يف 

ال�سجون مل يثبت �سيء

جتويع �تعذيب نف�سي

م��ن  ف���������س����ول  ر�ى  امل���������س����ه����داين 

قائال:  غريب  اأبو  �سجن  يف  التعذيب 

ال�����س��ج��ن مل  فيها  دخ��ل��ت  اأي����ام   3 اأ�ل 

التعذيب  اأ�سلوب  اأبدا،  الطعام  اأتذ�ق 

هو تعذيب نف�سي ��سعوين يف زنزانة 

اأن ه���ذا ما  اإىل  ، م�����س��را  م��رت مب��رت 

حدث اأي�سا لوالده ��سقيقه

�اأردف: قبلها كانت هناك خزانات 

اأي���ام،   3 مل���دة  ف��ي��ه��ا  بقينا  ك��ال��ت��واب��ي��ت 

�يرجعونا  للتحقيق  فقط  يخرجونا 

اإليها �هي خزانة تنام بها �اقفا على 

قدميك

�ت����اب����ع امل�������س���ه���داين: ب���ع���د 3 اأي����ام 

�كانوا  زنازين مرت مبرت  اإىل  نقلونا 

�ي�سكبون  بالتبول  لنا  ي�سمحون  ل 

املاء على الأر�ص �الرب�دة عالية جدا

ال��ت��ع��ذي��ب  م����ن  ن�����وع  ه�����ذا  �زاد: 

النف�سي �التجويع �التبول �الرب�دة 

 )..( مالب�ص  اأ�  اأغطية  د�ن  العالية 

اأب���ي يف ج��ه��ة �اأخ����ي يف جهة  ت��ف��رق��ن��ا 

�اأنا يف جهة

التحقيق  اأن  اإىل  امل�سهداين،  �اأ�سار 

ك���ان ي��ت��م ب��ط��ري��ق��ة حم����ددة، امل��ح��ق��ق 

�هو  علينا،  بال�سراخ  املرتجم  يوجه 

اأن له  اإل  ل دخل له �سوى الرتجمة، 

الطا�لة  ��سرب  بال�سراخ  �سالحية 

�يهم بال�سرب اإن مل ترد

فظائع كثرة

الفظائع  اأن  اإىل  اأ���س��ار  امل�����س��ه��داين 

يف �سجن اأبو غريب كبرة، هو �سجن 

اأم��ورا  �سهد  �مبنى  ملخيمات  مق�سم 

تعرية  من  اإن�سانية،  �ل  اأخالقية  ل 

ال�سجناء �الر�ص باملاء �ستاء، �اإطالق 

�سورا  �هناك  املعتقلن،  على  الكالب 

�سحيحة  �ه��ي  الأم��ر  عك�ست  �سربت 

��اق����ع����ي����ة ح�����س��ل��ت يف ذل�����ك امل��ب��ن��ى 

التحقيق �غرف 

القتل  ب���ح���الت  ���س��م��ع��ن��ا  �اأ����س���اف: 

العزل  �يتم  بال�سجن،  ح�سلت  التي 

�سمعنا   )..( حالة  اأي  حت�سل  عندما 

اأع�����س��اب��ه �ف����ارق  ان���ه���ارت  اأن رج����ال 

تتحمل  ل  اأنا�ص  هناك  �لكن  احلياة، 

نا�ص  العراقين  �خا�سة  يح�سل،  ما 

ل  اأ�  م��ق��ا�م  اإم��ا  �ق�ساياهم  �سرفاء 

ي��ري��د الح���ت���الل، ال�����س��ج��ون مم��ل��وءة 

معتقلن  اأ�  ���س��ارق��ن  �ل��ي�����س��وا  ب��ه��م 

اأخالقية بجرائم 

�اأ������س����ح امل�����س��ه��داين ب��ح��رق��ة، اأن 

���س��ج��ن اأب����و غ��ري��ب ع��ب��ارة ع��ن مبنى 

لها  ق��اع��ات  �سكل  على  داخ��ل��ي  �سجن 

مم��ر ع��ري�����ص، يف ه��ذا امل��ك��ان بح�سب 

من  )جمندات  الن�ساء  راأينا  نظراتنا 

فقط،  الداخلي  باللبا�ص  التحالف( 

ي���دخ���ل���ون ال���ك���الب ع���ل���ى امل��ع��ت��ق��ل��ن، 

�ي���ق���م���ن ب����اأع����م����ال غ����ر اأخ���الق���ي���ة، 

اأحداث كثرة  �حدثت بهذه القاعات 

مب�ساعدة عراقين معا�نن لهم

اأب���و  ���س��ج��ن  م���ن  خ���رج���ت  �اأردف: 

غ���ري���ب يف ن��ف�����ص ال����ع����ام، �اع��ت��ق��ل��ت 

ال��ع��ام 2008 م��ن قبل  اأخ���رى يف  م��رة 

ال��ع��راق��ي��ة  اأي  امل�����س��رتك��ة  ال��ع��م��ل��ي��ات 

�الأمريكية

رحلة اعتقال ثانية

امل�������س���ه���داين حت�����دث ع����ن جت��رب��ت��ه 

ب��ال��ق��ول: الع��ت��ق��ال ال��ث��اين ك��ان د�ن 

ي�سمى  ما  طريق  عن  اعتقال  مذكرة 

امل�سدر �بعد التحقيق �التنقالت من 

مكان لآخر ��سلنا لغرف التحقيق

�اأ����س���اف: ب���داأ ت��وج��ي��ه الت��ه��ام��ات 

�سهادة  �منها  ماأجورين  نا�ص  لنا من 

اأح���ده���م ���س��دي ب��ق��ول��ه راأي���ت���ه فجر 

ال��ع��ب��وة ال��ف��الن��ي��ة، ����س��رب ال�����س��ي��ارة 

الفالنية �هكذا، �بف�سل اهلل خرجنا 

منها لأن ل دليل عليها

ي��ري��د  ال��ق��ا���س��ي  امل�����س��ه��داين:  �زاد 

دليال �لو �سغرا.. مل تثبت اجلرمية 

 4 منا  اأخ���ذت  �ل��ك��ن  ب���راءة،  فخرجنا 

الأ�ل  الع��ت��ق��ال  اأ���س��ه��ر،   4� ���س��ن��وات 

���د الع��ت��ق��ال ال���ث���اين، راأي���ن���ا اأن��ا���س��ا  �لرّ

املعتقلن لتعذيب  متعط�سن 

من  اأ���س��ك��ال  ه��ن��اك  اأن  اإىل  �ل��ف��ت 

من  عنها  احل��دي��ث  ي�سعب  التعذيب 

من  اأج���زاء  تقطيع  �منها  فظاعتها، 

لهم  ح�سل  اأنا�سا  راأي��ن��ا  �ق��د  اجل�سد 

ذل����ك �ق��م��ن��ا مب�����س��اع��دت��ه��م، �ه��ن��اك 

اأن��ا���ص ت��ع��ر���س��وا مل��ا ه��و اأ����س���واأ �اأن��ا���ص 

قتلوا حتت التعذيب

���س��ج��ون  يف  امل�������س���ه���داين:  �اأردف 

يتفنون  العراقية  امل�سرتكة  العمليات 

ت��خ��ط��ر على  ب��اأ���س��ي��اء ل  ب��ال��ت��ع��ذي��ب، 

البال اأبدا

�اأ�����س����اف: ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ل��ق��ت��ل ك��ان��وا 

امل�������س���اج���ن  ق�����اع�����ات  اإىل  ي����دخ����ل����ون 

امل��ع��ت��ق��ل��ن �ك�����ل ق���اع���ة حت�����وي 75-

ي��ري��د�ن  م��ن  ي��خ��ت��ار�ن  معتقل،   100

كمعرفة  ت��اأت��ي  �اأن��ا���ص  ال�سكل  ح�سب 

ف��ي��ق��ول للحر�ص  امل��ن��ط��ق��ة  ن��ف�����ص  م��ن 

اأعطوين هذا فيذهب بال رجعة

ن��ق��ط��ة  امل���������س����ه����داين: يف  �ت�����اب�����ع 

عندما  خا�سة  غرف  هناك  التحقيق 

يعذبون ج�سديا  لها  امل�ساجن  يذهب 

ع��ن  ف�������س���ال  ح�������س���ا����س���ة  اأم�����اك�����ن  �يف 

حت�سل  كانت  �سدته  من  الذي  اجَللد 

تقرحات باجل�سم �الأرجل

الو�سع  بالقول:  امل�سهداين  �ختم 

ال��ن��ف�����س��ي مي���ك���ن جت�������ا�زه ف���امل���وؤم���ن 

م��ب��ت��ل��ى، �ل��ك��ن اأ���س��ف��ي �ح����زين على 

ب���وج���ود ه��ذه  اإل���ي���ه  اآل  ال���ع���راق �م����ا 

ال���ط���غ���م���ة ال���ف���ا����س���دة ال����ت����ي مل ت����وؤد 

مرتزقة  �ال��ع��راق��ي��ن،  ل��ل��ع��راق  �سيئا 

الأمريكان ��سارقوا العباد �البالد

�سنت قوات   2003 اآذار  �يف مار�ص/ 

ال��ت��ح��ال��ف ب��ق��ي��ادة ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة 

اأ�سلحة  نزع  بفرية  العراق  على  حربا 

ال��دم��ار ال�����س��ام��ل ��ق���ف دع���م ���س��دام 

ح�����س��ن ل����الإره����اب �حت���ري���ر ال�����س��ع��ب 

العراقي

على  التحالف  ق��وات  هجوم  �ج��اء 

بن  الكويت  حتريرها  عقب  ال��ع��راق 

من   1991 ���س��ب��اط  ف��رباي��ر/   28�  24

مل��دة  احتلها  ال���ذي  ال��ع��راق��ي  اجل��ي�����ص 

تقارب ال� 7 اأ�سهر

 معتقل عراقي سابق: زنازين »أبو غريب« توابيت جاهزة لضحايا التعذيب

15 طفاًل فلسطينيًا استشهدوا برصاص   
الجاري العام  االحتال*ل منذ مطلع 

االنباط-وكاالت

ك�سفت احلركة العاملية للدفاع عن اأطفال 

بر�سا�ص  ا�ست�سهد�ا  طفاًل   15 اأن  فل�سطن 

الح���ت���الل الإ���س��رائ��ي��ل��ي م��ن��ذ م��ط��ل��ع ال��ع��ام 

اجلاري

�نقلت �كالة معاً الفل�سطينية عن احلركة 

ق��ول��ه��ا يف ب��ي��ان ال���ي���وم: اإن ق����وات الح��ت��الل 

����س���ع���دت م����ن ان���ت���ه���اك���ات���ه���ا ب���ح���ق الأط����ف����ال 

الفل�سطينين يف ال�سفة الغربية منذ مطلع 

 6 فل�سطينياً  �قتلت 15 طفاًل  احل��ايل  ال��ع��ام 

منهم من مدينة جنن

اأن ق��وات الحتالل  اإىل  �اأ���س��ارت احل��رك��ة 

جنن  يف  الفل�سطينين  ا���س��ت��ه��داف  ت��وا���س��ل 

�خ��ا���س��ة الأط���ف���ال ح��ي��ث اأ���س��اب��ت 6 اأط��ف��ال 

بالر�سا�ص خالل اقتحاماتها لأحياء املدينة 

�بلداتها �اعتقلت 17 طفاًل ��سردت 16 اآخرين 

جراء هدم منازلهم يف بلدتي �سيلة احلارثية 

�يعبد جنوب غرب املدينة كما اأعاقت ��سول 

الطلبة �املعلمن اإىل مدار�سهم

الح����ت����الل  ق�������وات  اأن  احل����رك����ة  �ب���ي���ن���ت 

ا���س��ت��خ��دم��ت ال��ط��ف��ل��ة ع��ه��د م��رع��ب 16 ع��ام��اً 

كدرع ب�سري قرابة �ساعتن خالل اقتحامها 

حي الهدف يف جنن يف الثالث ع�سر من اأيار 

امل��ا���س��ي �ج���ددت احل��رك��ة ت��اأك��ي��ده��ا اأن���ه طاملا 

ل ت��وج��د حما�سبة د�ل��ي��ة ل��ق��وات الح��ت��الل 

الفل�سطينين  الأط��ف��ال  بحق  جرائهما  على 

فاإنها �ستم�سي يف انتهاكاتها للقانون الد�يل 

اأ�  الإ���س��اب��ة  اأ�  ال��ق��ت��ل  بق�سد  �ا���س��ت��ه��داف��ه��م 

الع��ت��ق��ال الأم���ر ال���ذي يتطلب م��ن املجتمع 

ال�����د�يل ات���خ���اذ اإج��������راءات ع��اج��ل��ة م���ن اأج���ل 

معاقبة مرتكبي اجلرائم الإ�سرائيلين

العام  خ��الل  قتل  الح��ت��الل  اأن  اإىل  ي�سار 

املا�سي 78 طفاًل فل�سطينياً يف ال�سفة الغربية 

ارتقوا خالل  املحا�سر 60 منهم  �قطاع غزة 

ال���ع���د�ان الإ���س��رائ��ي��ل��ي على ال��ق��ط��اع يف �سهر 

اأيار 2021 اإ�سافة اإىل طفل اآخر ارتقى متاأثراً 

باإ�سابته بعد انتهاء العد�ان
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قرعة كأس االردن والدرجة الثانية تسحب اليوم 
االنباط - عامن 

ُت�سحب عيينييد الييثييانييييية ظييهيير اليييييوم االثيينيين 

الييثييانييييية ملو�سم  اليييدرجييية  بييطييوليية دوري  قييرعيية 

2022، وقرعة الدور التمهيدي لكاأ�س االأردن، يف 

مقر االحتاد االأردين لكرة القدم. ويقام دوري 

الدرجة الثانية مب�ساركة 16 فريقا: من�سية بني 

ح�سن، ذات را�س، �سحم، الطيبة، جر�س، حرثا، 

القطن،  اأم  �سباب حييوارة، اخلالدية، احل�سن، 

�سما، الوحدة، �سباب حي نييزال، دير عال، غور 

ال�سايف، ورباع ال�سرحان. ووفقا لنظام البطولة، 

امل�ساركة على جمموعتن،  االأندية  توزيع  يتم 

للدور  جمموعة  كييل  وثييياين  اأول  يييتيياأهييل  حيث 

ن�سف النهائي الذي يقام ذهابا واإيابا، لي�سعد 

االأوىل مبا�سرة، فيما يهبط  الفائزان للدرجة 

اأخر فريقن من كل جمموعة لي”الثالثة«. يف 

كاأ�س  لبطولة  التمهيدي  اليييدور  يقام  املقابل، 

الدرجة  )اأنييدييية  فريقا:   20 مب�ساركة  االأردن 

والعالية  الها�سمية  وفريقا  فريقا،   16 الثانية 

املو�سم  االأوىل  الييدرجيية  دوري  اإىل  ال�ساعدان 

املييا�ييسييي، بيياالإ�ييسييافيية اإىل اليييرميييوك والييكييرمييل 

والييثيياين ع�سر  �ساحبا الرتتيب احليييادي ع�سر 

املا�سي(.  للمو�سم  االأوىل  الييدرجيية  دوري  ميين 

وتقام مباريات هذا الدور بنظام خروج املغلوب 

اأن تتاأهل الفرق الي 10  من مباراة واحييدة على 

الذي  االأردن،  كاأ�س  بطولة  الييي 32 من  دور  اإىل 

يييقييام مبيي�ييسيياركيية اأنيييديييية امليييحيييرتفييين، والييفييرق 

املتبقية من دوري الدرجة االأوىل.

فيصل الدارة مباريات كأس االتحاد االسيوي 

االنباط - عامن 

اخيييتيييار االحتيييياد االآ�يييسيييييييوي لييكييرة الييقييدم، 

يف  للم�ساركة  في�سل  اأحمد  االأردين  احلكم 

لكاأ�س  اليي�ييسييابييعيية  املييجييمييوعيية  مييبيياريييات  اإدارة 

مناف�سات  وتقام   .2022 االآ�سيوي  االحتاد 

املييجييمييوعيية اليي�ييسييابييعيية يف اإنييدونييييي�ييسيييييا خييالل 

وت�سم  اجليياري،  حزيران   24-30 الفرتة 

اأندية بايل يونايتد من اإندوني�سيا، في�ساخا 

ميين كييومييبييوديييا، كييايييا ميين الييفييلييبيين، وكيييييداه 

االحتيياد  اختيار  وييياأتييي  ماليزيا.  من  دارول 

االآ�يييسيييييييوي لييلييحييكييام االأردنييييييييين، لييلييميي�ييسيياركيية 

بيييييييياإدارة ميييبيييارييييات اليييبيييطيييوالت االأهييييييم عييلييى 

م�ستوى القارة يف ظل ال�سمعة الطيبة التي 

م�ستوى  عييلييى  االأردين  احلييكييم  بييهييا  يييتييمييتييع 

العامل.

فضية لالعبنا فهد في بطولة اسيا للتايكواندو 
االنباط - عامن 

حقق العب املنتخب الوطني للتايكواندو، فهد 

الف�سية، وذلييك خالل م�ساركته  امليدالية  عمار  

من  والع�سرين،  اخلام�سة  الن�سخة  مناف�سات  يف 

بطولة اآ�سيا – امل�سنفة من عيار ٤ جنوم - والتي 

ت�ست�سيفها مدينة ت�سنت�سون الكورية اجلنوبية. 

بهذه  �سجله  يف  ميتلك  الييوطيينييي  املنتخب  وبيييات 

الن�سخة 3 ميداليات ف�سية حتققت من خالل زيد 

م�سطفى )وزن حتت 6٨ كغم( ولوؤي حميدان )وزن 

 حتت ٥٤ كغم( وفهد عمار )وزن حتت ٨٧ كغم(.

وتييخييطييى فييهييد عييمييار الييييييدور ربييييع اليينييهييائييي من 

مناف�سات وزنييه بعد ان�سحاب مناف�سه من نيبال 

النهائي  نيي�ييسييف  اليييييدور  اإىل  ليييييتيياأهييل  “نراج” 
والذي جتاوز فيه العب ال�سن تايبيه، يل مينج، 

عمار  فهد  يخ�سر  اأن  قبل  ُمقابل  دون  بجولتن 

رافالوفيت�س،  نيكيتا  االأوزبيييكيييي،  الييالعييب  اأمييييام 

مبييجييمييوعييتيين ليييواحيييدة. وتييعييتيير هيييذه هيييي اأول 

اآ�سيا على  ميدالية ُيحققها فهد عمار ببطوالت 

م�ستوى الييكييبييار وكييييان الييالعييب قييد تيييوج يف عييام 

201٩ بذهبية اآ�سيا على م�ستوى النا�سئن والتي 

اأقيمت اآنييذاك يف عمان ويف عام 201٧ حقق فهد 

االأ�سبال  فئة  �سمن  اآ�سيا  بطولة  ذهبية  عييمييار، 

مل  بييدورهييا  فيتنام.  احت�سنتها  التي  بالبطولة 

تتمكن الالعبة، راما اأبو الرب، من تخطي عقبة 

الدور ربع النهائي، لوزن حتت ٧3 كغم، بخ�سارتها 

اأمام الالعبة االإيرانية زهراء بجولتن دون رد. 

هذا ويختتم املنتخب الوطني م�ساركة يف بطولة 

اآ�سيا يوم غد االإثنن حيث �سي�سارك كل من، زيد 

احللواين )وزن حتت 63 كغم( و�سالح ال�سرباتي 

)وزن حتت ٨0 كغم( وجوليانا ال�سادق )وزن حتت 

6٧ كغم(.

لقب الدوري السعودي حائر بين الهالل و االتحاد 
االنباط – عيل عويس

لقب  حييامييل  ال�سعودي  الييهييالل  نيييادي  ي�سعى   

دوري كاأ�س االمر حممد بن �سلمان للمحرتفن 

الثامن ع�سر،  للحفاظ على لقبه وحتقيق لقبه 

عندما ي�ست�سيف اليوم االثنن على ملعب امللك 

نادي  �سيفه  الريا�س  العا�سمة  يف  الييدويل  فهد 

الفي�سلي والذي بدوره ي�سعى للهروب من �سبح 

نييادي  اأميييا  االوىل.  الييدرجيية  دوري  اىل  الييهييبييوط 

االحتيياد ف�سيقابل الباطن على ملعب )اجلوهرة 

مع  نقاط  الثالث  يحقق  اأن  ياأمل  حيث  امل�سعة( 

الييدوري  بلقب بطولة  الهالل حتى يظفر  تعرث 

اليييذي غيياب عيين خييزائيينييه منذ مو�سم  لييه  التا�سع 

مهمة  املييييبيييياراة  و�ييسييتييكييون   ،  2008-2009
دوري  الييبييقيياء يف  على  ييي�ييسييارع  اذ  اييي�ييسيياً  للباطن 

املحرتفن حيث يبعد نقطة واحدة بر�سيد 32 

نقطة عيين االهييلييي �ساحب املييركييز الييرابييع ع�سر. 

الهالل الذي �سي�سمن اللقب مبجرد فوزه دون 

الييرجييوع اىل نتيجة مييبيياراة االحتييياد حيث تفوق 

هو  يجعله  ممييا  املبا�سرتن  املواجهتن  يف  عليه 

االقرب حل�سم �سراع اللقب. واأعلن مدرب الهالل 

االرجنتيني رامون دياز اأن فريقه �سيحاول جاهداً 

اخليييروج بنقاط املييبيياراة ميين اجييل احل�سول على 

اللقب رغم الغيابات املوؤثرة اذ يغيب الكولومبي 

البليهي  وعلي  الطرد  ب�سبب  كويالر  جو�ستافو 

والكوري يانغ هيون �سوو لالإيقاف ب�سبب تراكم 

الييبييطيياقييات اليي�ييسييفييراء. اميييا اليييرومييياين كييوزميين 

كونرتا مدرب االحتيياد فقال : ان فريقه �سيلعب 

للفوز على الباطن دون النظر ملباراة الهالل لكي 

يحافظ الفريق على تركيزه. وعلى �سعيد �سراع 

البقاء يف دوري املحرتفن يقبع االهلي يف املركز 

مييرة يف  للهبوط الأول  يييقييوده  الييرابييع ع�سرالذي 

تاريخه العريق يف حالة عدم حتقيق الفوز حيث 

�سيواجه نادي ال�سباب يف مباراة �سعبة ن�سبياً فيما 

اإال بعد تعرث احد  البقاء  ان الفوز ال ي�سمن له 

الثالثن  اجلييوليية  مييبيياريييات  و�ستقام  املناف�سن، 

واالخرة بتوقيت واحد

االتحاد يخطف لقب دوري كرة الشابات 

االنباط - عامن 

تييييييّوج فيييرييييق االحتييييييياد بيييطيييال ليييليييدوري 

ملو�سم  اليييدرجيييات  الأنييدييية  اليينيي�ييسييوي ت18 

2022. وتوجت ع�سو الهيئة التنفيذية، 
ورئييييييي�يييسييية الييلييجيينيية الييينييي�يييسيييويييية �ييسييتيييييفيياين 

الييينييير، فييريييق االحتييييياد بييكيياأ�ييس الييبييطييوليية، 

الييبييولييو يف مييدييينيية احل�سن  عييلييى مييالعييب 

لييليي�ييسييبيياب، بييحيي�ييسييور رئييييي�ييس اليينييادي حامل 

الييلييقييب، عييميير حيييدييييد، فيييييمييا حيي�ييسييل نيييادي 

اال�يييسيييتيييقيييالل عيييليييى امليييييييداليييييييات الييفيي�ييسييييية 

بيياحييتيياللييه و�ييسييافيية اليييرتتيييييييب، وعييجييلييون 

ومييع  ثييالييثييا.  بييا�ييسييتييقييراره  “الرونزية” 
فريق  تييربييع  الييبييطييوليية،  مناف�سات  اخييتييتييام 

ب22  الفرق  ترتيب  �سدارة  على  االحتاد 

 ،12 عجلون   ،19 اال�ستقالل  ثم  نقطة، 

اأخيييرا دون نقاط.  والييزرقيياء   ،6 الييبييرتاء 

اال�ستقالل  فييوز  الييتييتييويييج،  مييرا�ييسييم  و�سبق 

0-19، وتغلب عجلون على  على الزرقاء 

البرتاء 6-0.

الفيصلي يقنع ويمتع وينفرد بصدارة الدوري 
االنباط - عامن 

بييييجييييدارة وا�يييسيييتيييحيييقييياق �ييسييعييد فييريييق 

كيييرة  دوري  �يييييسيييييدارة  اىل  الييفييييي�ييسييلييي 

للمحرتفن  املحرتفن  النييدييية  الييقييدم 

يف خييتييام االأ�ييسييبييوع الييثيياميين بييفييوزه على 

الييييوحييييدات بيييهيييدف نييظيييييف عييين طييريييق 

امليييحيييرتف اليييعيييمييياين حييييامت اليييرو�يييسيييدي 

اجمل  من  واحدة  الفي�سلي  فيها  وقدم 

واروع مييبييارييياتييه خييالل املييو�ييسييم احلييايل 

املييبيياراة  حيث حتكم جنييومييه مبييجييريييات 

من  باكرث  اللقاء  انهاء  بامكانهم  وكييان 

الرو�سدي  �سجله  الذي  اجلميل  الهدف 

يف املييقييابييل قيييدم اليييوحيييدات واحييييدة من 

التفاهم  اتييعييدم  حيييييث  مييبييارييياتييه  ا�ييسييوء 

بييين خييطييوطييه يف ظيييل غييييياب امليييبيييادرات 

احلار�س  مرمى  يتهدد  فلم  الهجومية 

...بييهييذا  واحييدة خطرة  بكرة  ليلي  ابييو 

الييفييوز الييثييميين ييينييجييح جييمييال ابيييو عابد 

مدرب الفي�سلي يف اول جتربة يخو�سها 

الييوحييدات  مناف�سه  اميييام  الفي�سلي  مييع 

وهو الذي �سبق وان حقق اكرث من فوز 

على الوحدات العبا قدميا .. يف املقابل 

ف�سل مدرب الوحدات الفرن�سي جوميز 

الذي  الفريق  اداء  على  ب�سمة  تييرك  يف 

ظييهيير ميي�ييسييتييتييا غييير قييييادر عييلييى جمييياراة 

حيوية الفي�سلي  . وتغلب �سباب االأردن 

اأبو  زيد  �سجلها عر  على الرمثا 3-0، 

“هدفن  ومل  اليييييدردور  وخييالييد  عييابييد 

املنتظر بعد عودة  العر�س  الرمثا  يقدم 

فكانت  احليييوراين  مييراد  القدمي  مدربه 

لتحقيق  ال�سباب  امام  مواتيه  الفر�سة 

فيما   .. ملعبهم  خييارج  العري�س  الفوز 

العقبة  �سباب  �سيفه  مع  �سحاب  تعادل 

االأر�س حممود  الأ�سحاب  �سجل   ،1-1
جمال قبل اأن يعدل كري�ستيان فارغا�س 

�سيفه  مييع  ال�سريح  وتييعييادل  النتيجة. 

االأر�ييس  الأ�سحاب  �سجل   ،2-2 ال�سلط 

اأبو عرقوب، فيما  عارف احلاج وحممد 

اأحييييييرز هييييديف اليي�ييسييلييط حمييمييد الييكييلييوب 

ال�سرحان  مغر  وتغلب  ذيب.  وعبداهلل 

افييتييتييح   ،3-1 مييعييان  م�ست�سيفه  عييلييى 

معان الت�سجيل عر يزن الغرابلة، فيما 

الع�سران  اأحمد  ال�سيوف  اأهييداف  اأحرز 

وميييع  �يييسيييليييييييميييان.  وكييييييرمي  “هدفن” 
اختتام اجلولة الثامنة، انفرد الفي�سلي 

بيي�ييسييدارة تييرتيييييب الييفييرق بيير�ييسيييييد 18 

نقطة، يليه احل�سن 16، �سباب االأردن 

 ،11 العقبة  و�ييسييبيياب  اليييوحيييدات   ،13
ال�سريح   ،10 و�سحاب  ال�سرحان  مغر 

ومعان  واجلييزيييرة  ال�سلط   ،7 والييرمييثييا 

.6

االنباط - عامن 

ا�ستقالته  القدم ديان �سالح،  الفني لفريق معان لكرة  املدير  قدم 

من من�سبه، عقب اخل�سارة اأمام فريق مغر ال�سرحان بنتيجة 1-3 

القدم.  لكرة  املحرتفن  دوري  مناف�سات  التي جرت �سمن  املباراة  يف 

اإن املدرب ديان �سالح، قدم  وقال رئي�س نادي معان ماجد اخلوالدة، 

ا�ستقالته واأعلن تنحيه عن من�سبه، بعد اخل�سارة الكبرة اأمام مغر 

االأ�سماء  يف  يبحث  االإدارة  جمل�س  اأن  اخلييوالييدة  وك�سف  ال�سرحان. 

نادي  رئي�س  و�سدد  الفريق.  تدريب  ديييان �سالح يف  املر�سحة خلالفة 

بدوري  مقعده  على  احلفاظ  يف  يتمثل  فريقه  طموح  اأن  على  معان، 

االأزميية  اأن  اإىل  الفتا  االأوىل،  للدرجة  الهبوط  وجتنب  املييحييرتفيين، 

املالية التي يعي�سها النادي تلعب دورا مهما يف تراجع الفريق.

المدرب ديان  ينهي مشواره مع كرة معان 

سباق الدرفت »تاندوم« جديد بطولة األردن 

االنباط - عامن 

�سباق  االأوىل  لييلييمييرة  ر�سميا  يييقييام 

بطولة  �ييسييميين  “تاندوم”  اليييدرفيييت 

2022  وتقام  لييعييام  لييلييدرفييت  االأردن 

يييوم  لل�سباق  الييتيياأهيييييلييتيين  اجلييولييتيين 

اخلييمييييي�ييس، وييييتييياأهيييل لييليي�ييسييبيياق اليييذي 

الييييرايل  �ييسيياحيية  يف  اجلمعة   ييينييطييلييق 

الييذييين  مت�سابقا   2٤ امليييييت  الييبييحيير  يف 

ح�سلوا على اأف�سل جمموع نقاط يف 

اجلولتن التاأهيليتن، وت�سم بطولة 

جييوالت   ٤ الييدرفييت  ل�سباقات  االأردن 

منها جولتن “تاندوم” ويقام ال�سباق 

وي�سرب  االأردن.  زيييين  �ييسييركيية  بييدعييم 

عيي�ييسيياق �ييسييبيياقييات اليييدرفيييت مييوعييدا مع 

الدرفت  �سباق  يف  واملييغييامييرة  التحدي 

خيياللييه  ميييين  و�يييسيييييييقيييدم  “تاندوم”  
املت�سابقن  ميين  نييخييبيية  املت�سابقون،  

مثرة  عرو�سا  ال�سباق  يف  امل�ساركن 

ومميزة يف جتربة فريدة من نوعها. 

االجنيييراف  اأي  “تاندوم”  واليييدرفيييت 

املييزدوج  يف اأب�سط اأ�سكاله هو اإجنراف 

�ييسيييييارة واحييييييدة خييلييف �ييسيييييارة اأخييييرى 

على  الييييرتادف  اإىل  وييي�ييسييار  منجرفة، 

اأنه مناف�سة بن مت�سابقن ، لتحديد 

االأفيي�ييسييل يف تن�سيق دريييفييت  ميين هييو 

اأكيييرث حتييديييدا ،  ليي�ييسيييييارتيين،  وب�سكل 

ميكن اعتبار �سيارتن جنبا اإىل جنب 

ييينييجييرفييان يف زاوييييية مييعييا عييلييى اأنهما 

لتعليمات  ووفيييقيييا  مييييييزدوج.  اجنيييييراف 

ال�سباق يف حال مت ا�سطدام املت�سابقن 

باأي من احلواجز يف امل�سار.
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في االقتصاد السياسي والمجتمع 

ة(   إستراتيجية الُشمول المالي )الَوَرقة الذهبيَّ
ِلَتمكين ُقدرة اإلقتصادات على الُصمود 

وُمواجهة األزمات 

د.أنور الخفش

اأعلن البنك الدويل عن موعد اإطالق تقرير املوؤ�شر العاملي لل�ُشمول املايل بتاريخ 

 ،  2011 املوؤ�ّشر ُكل ثالث �شنوات منذ عام  َت�شُدر قاعدة بيانات   ،  2022 29حزيران 

ي�شتخدمها  التي  الهاّمة  الأدوات  اأهم  اأحد  اأ�شبحت  َت�شُدر  التي  البيانات  قاعدة 

عي ال�شيا�شات املالية والإقت�شادية . ُم�شتخل�ص ُم�شوحات ا�شتق�شائية يف اأكرث  وا�شِ

من )12( اإقت�شاداً ، وَتهتم اأي�شاً يف ِقيا�ص الُقدرة املالية على ال�شمود يف مواجهة 

واملعامالت  املدفوعات  واإعتماد  منها،  والّتعايف  الإ�شتجابة  ُخَطط  وو�شع  الأزم��ات 

ب��ع��د الأزم����ة املالية  ك��ر،  ال��ذِّ َغ��ن��ّي ع��ن  ال��رق��م��ي��ة خ��الل تف�ّشي ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا .  

َين�َشب  والإقت�شادية  املالية  ال�شيا�شات  �شاِنعي  خمتلف  من  الهتمام  بداأ  العاملية 

الرقمية مع  اللوج�شتية  البنية  ، وزاد الإهتمام لبناء  املايل  ال�ُشمول  على مو�شوع 

ملختلف  املالية  اخلدمات  اإىل  الو�شول  على  ال��ُق��درة  لرفع   ، كورونا  جائحة  وبعد 

لهذا  ملا  املايل،  النظام  وامل�شتهدفة من  املحرومة  الفئة  وبالأخ�ص  املجتمع  �شرائح 

الأمر من اأثر على الإ�شتقرار املايل والإجتماعي وال�شيا�شي والتنمية الإقت�شادية 

عامل  باعتباره  امل��ايل  ال�ُشمول  حتديد  مت  عاملياً  امل��ايل.  امل�شتهلك  حماية  وكذلك 

اإلتزمت جمموعة  اأهداف التنمية امل�شتدامة ال�شبعة ع�شر. كما  متكني ل�شبعة من 

الع�شرين بتعزيز ال�ُشمول املايل يف جميع اأنحاء العامل، واأكّدت من جديد اإلتزامها 

املبادئ رفيعة امل�شتوى ملجموعة الع�شرين لل�ُشمول املايل الرقمي. وُيعترب  بتنفيذ 

من عوامل التمكني الرئي�شية للق�شاء على الفقر املدقع وتعزيز الرخاء امل�شرتك 

خارطة  الرقمي  امل��ايل  ال�ُشمول  اإ�شرتاتيجية  َو�شع  احلكومة  َتبّني  ُيعترب  كما   .

املايل  لل�ُشمول  الوطنّية  الإ�شرتاتيجية  واإع��داد  لر�شم  الأ�شا�ص  واحلجر  الطريق 

م��ع حم���اور وثيقة  ي��ت��واف��ق  الإج��ت��م��اع��ي مب��ا  ال���رف���اه  اإىل حت�����ش��ني  ي��ه��دف  ب�شكل 

واخُلطط  والربامج  احلكومية  الإ�شرتاتيجية  هات  والتوجُّ الإقت�شادي  التحديث 

التنفيذية احلكومية املُزَمع و�شعها لتنفيذ الروؤية الإقت�شادية .

ُمبادرة  اأو  َت�شّمنت ُمقرتحاً  الإقت�شادية  الروؤية  ، وثيقة  البحث والتنقيب  بعد 

التنظيمي  الإط��ار  اإىل  الإ�شارة  دون  فقط   ) املايل  ال�ُشمول  اإ�شرتاتيجية  )حتديث 

 ، احلكومة  من  املُ��َق��رة  امل��ايل  ال�ُشمول  اإ�شرتاتيجية  عن  البحث  وبعد   ، والإداري 

حتى  امل����ايل)2018  لالإ�شتمال  الوطنية  الإ�شرتاتيجية  روؤي���ة  وثيقة  على  ع��رثت 

قمية ، الَتمويل امليكروي  2020(  وحماورها كعناوين فقط كما يلي: املدفوعات الرَّ

املهني  البحث  دون  املالّية  والثقافة   ، املايل  امل�شتهلك  ، حماية  للتمويل  الُو�شول   ،

كيفية  واآل��ي��ة  امل��ق��رتح��ة  ال�شيا�شات  ح��ول  ب��ي��ان  ت��ق��دمي  دون  والأه����م  بالتفا�شيل 

باأهمية  ن�شتخل�ص   ، زمني  برنامج  ِوفق  وا�شح وحمدد  ب�شكل  والأهداف  حتقيقها 

نهج  اإّت��ب��اع  خ��الل  م��ن   . الإ���ش��ت��ع��ج��ال  ب�شفة  امل���ايل  ال�����ُش��م��ول  اإ�شرتاتيجية  اإي��ج��اد 

 ، امل�شلحة  اأ�شحاب  خمتلف  بني  جتمع  املايل  لل�ُشمول  وطنية  اإ�شرتاتيجية  َو�شع 

التعليم  ووزارات  واملناف�شة،  والإت�شالت،  املالية،  التنظيمية  اجلهات  ذلك  يف  مبا 

اإمكانيات الإ�شتفادة من  ، وحُتّفز نهج مناذج العمل اجلديدة، وتعزيز  والتخطيط 

بيانات التجارة الإلكرتونية من اأجل تعميم اخلدمات املالّية على اأو�شع نطاق ، كما 

املالية  اخلدمات  تعزيز  على  املالية  والقدرة  امل�شتهلك  بحماية  الإهتمام  نطاق  اأن 

اإ�شرتاتيجيات  خالُله  من  َت�شع  نهجاً  البلدان  تتبع  عندما   ، وامل�شتدامة  امل�شوؤولة 

وبنتاِئجها؟   باإجرائها  ُملِزمة  و  الدولية  واملعايري  املبادئ  مع  تتوافق  مبا  وطنية 

الإي��ج��اب��ي على خطة  وت��اأث��ريه��ا  الإ���ش��الح��ات وفاعليتها  ت��زي��د م��ن وت��رية  ف��اإن��ه��ا 

حت�شني  اأجل  ومن  الرفاه  حتقيق  م�شار  نحو  الإجتماعي  و  الإقت�شادي  الُنهو�ص 

م�شتوى معي�شة املواطنني .  

العامل  ي�شهدها  اقت�شادية  اأزم��ة  اأكرب  حدوث  عن  كورونا  جائحة  اأ�شفرت  لقد 

الإقت�شادي  الن�شاط  اإنكم�ص   ،2020 ع��ام  ففي  ال��زم��ان.  ق��رن من  اأك��رث من  خ��الل 

معدل  واإرت��ف��ع   ،%3 بنحو  العاملي  الإقت�شاد  واإنكم�ص  ال��ع��امل،  ب��ل��دان  م��ن   %90 يف 

اإىل  اأي�شاً  اأدت  اأن تلك الإ�شتجابات  العاملي لأول مرة منذ جيل كامل. غري  الفقر 

تفاقم عدٍد من اأوجه اله�شا�شة الإقت�شادية. اإن دعم التمويل من  خالل َتخفي�ص 

التعايف  حتقيق  يف  املحوري  ال��دور  تكاليفه  و  للتمويل  ملا   ، القرو�ص  على  الفواِئد 

الإقت�شادي من اجلائحة و معّدلت اإرتفاع الأ�شعار الأ�شا�شية ب�شكل جنوين  وِكرَب 

حجم تداعيات الأزمة وَزمنها التي من املُرّجح اأن توؤثر على الإقت�شادات النا�شئة ، 

ال�شيا�شات للحد من املخاطر املالية املرتابطة الناجمة عن اجلائحة ل تكفي ، اإن 

الر�شوم  باإعادة تخفي�ص  ف  تعاٍف م�شتداٍم وُمن�شِ الإقت�شادات نحو حتقيق  توجيه 

وال�شرائب واإعادة توزيع اجلهد ال�شريبي هو احلل املفيد  .

الهيكلية  اإقت�شادي بعد ُمعاجلة الإختاللت  اإ�شالح  اأي برنامج  اإن   ، يف اخلتام 

اأن حُتّول  اأن يبداأ بالإجابة على الت�شاوؤل الآتي: ما هي الآلية التي ُيكن  ، يجب 

باحليوية  ُمفعمة  اأو���ش��اع  اإىل  وقا�شية  �شعبة  واإق��ت�����ش��ادي��ة  اإجتماعية  اأو���ش��اع��اً 

ال�شامل؟ والإنتاجية والإبداع 

االنباط – وكاالت 

املناخي  التغرُيّ  مثل  م�شطلحات  �شماع  عند 

والح��ت��ب��ا���ص احل����راري، ف���اإن اأول م��ا ي��ت��ب��ادر اإىل 

املرتتبة على  ال��غ��ذاء،  نق�ص  ه��و ق�شية  الأذه���ان 

درج������ات احل�������رارة احل�������ادة، وخم���اط���ر ال��ط��ق�����ص 

امل�شطرب وجفاف م�شادر املياه العاملية.

ل��ك��ن م���ا ق���د ي��ف��اج��ئ ال��ب��ع�����ص اأن ل��ل��ت��غ��ريات 

املناخية تاأثرياً مبا�شًر على جودة احلياة اليومية 

وج��ودة  م��دة  ت��داع��ي  ع��ن  م�شوؤولة  وه��ي  للب�شر، 

�شيوؤثر  ب�شكل  ليلة  كل  عليها  التي يح�شل  النوم 

جذرياً يف ال�شحة العامة على املدى البعيد.

عالقة النوم بالتغريات املناخية

جميع  يف  ال��ن��ا���ص  اأن  ج��دي��دة  اأب��ح��اث  ك�شفت 

�شون خلطر اأن يفقدوا ما بني  اأنحاء العامل معَرّ

النوم �شنوياً بحلول عام  من  �شاعة   58 اإىل   50
املناخ. اأزمات  ب�شبب   2099

وا�شتخدم الباحثون اأربطة مع�شم مع مقيا�ص 

النوم  وتوقيت  النوم  م��دة  لقيا�ص  داخلي  ت�شارع 

 68 47.000 بالغ يف  اأك��رث من  وج��ودت��ه ل��دى 

دولة، وذلك ملدة 6 اأ�شهر يف املتو�شط.

 One ُن�����ش��رت يف جملة ويف ال��درا���ش��ة ال��ت��ي  

Earth، كان من املفرت�ص اأن يح�شل البالغون 
اأن  ات�شح  لكن  ال��ن��وم،  م��ن  �شاعات   9 اإىل   7 م��ن 

�شاعات من   7 اأق��ل من  على  احتمالية احل�شول 

درج��ات  جت���اوزت  اإذا   3.5% بن�شبة  زادت  ال��ن��وم 

وذلك  مئوية،  درجة  احلرارة الدنيا يف الليل 25 

درج��ات   10 اإىل   5 مقارنة بدرجة احل��رارة من 

مئوية.

تاأثري تغري  ويف ذلك مثال وا�شح على كيفية 

املناخ يف حياة النا�ص اليومية، كما يقول اخلرباء 

– لي�ص فقط بطرق كارثية مثل مزيد من حالت 
�شغرية  بتفا�شيل  ولكن  والفي�شانات،  اجلفاف 

مرتاكمة قد بداأت بالفعل.

وبالفعل كان النا�ص ينامون اأكرث عندما تكون 

درج��ات احل��رارة اخلارجية اأق��ل من 10 درج��ات 

مئوية. اأما فوق هذا احلد، فقد زادت فر�شهم يف 

النوم اأقل من 7 �شاعات.

وببلوغ درجات احلرارة الليلية اخلارجية 25 

درجة مئوية، ت�شارعت اخل�شائر وت�شاءلت قدرة 

لفرتات  اأو  وبعمق،  مت�شلة  مل��دد  النوم  يف  النا�ص 

طويلة.

وو����ش���ل الأم�����ر اأن����ه ع��ن��دم��ا جت�����اوزت درج���ات 

احلرارة لياًل يف الهواء الطلق 30 درجة مئوية، 

دقيقة من   15 النا�ص ما متو�شطه ح��وايل  َفَقد 

النوم يف الليلة الواحدة.

مدة �ضئيلة تنذر بخطر كبري

���ش��ح��ي��ح اأن�����ه ق���د ل ت���ب���دو ت��ل��ك امل�����دة ك��ث��رية 

م�شكلة  ال��واق��ع  “يف  لكنها  امل��خ��اوف،  يثري  ب�شكل 

كبرية”، كما تقول �شارة ميدنيك، باحثة النوم يف 

 National جامعة كاليفورنيا، بح�شب جملة

.Geographic
اأن تلك  اأوًل، ت�شري درا�شات علمية اأخرى اإىل 

الدقائق ال�15 من املحتمل اأن تكون من مرحلة 

نوم “املوجة البطيئة” ذات القيمة الفائقة، على 

حد قولها.

من  �شاعة  ح���وايل  على  فقط  نح�شل  ون��ح��ن 

هذا النوع من النوم كل ليلة، لذا فاإن اقتطاع 15 

دقيقة – اأو حتى خم�ص دقائق فح�شب – ينق�شنا 

جزءاً كبرياً من وقت الراحة ال�شروري لل�شحة 

اجل�شدية والعقلية.

فئات حمددة اأكرث عر�ضًة للخطر

ت�شرب احلرارة بع�ص املجموعات ب�شكل اأ�شواأ 

من غريها وفقاً للدرا�شة ال�شالف ذكرها. اإذ تزداد 

التاأثريات مع تقدم العمر.

تزيد  الذين  الأ�شخا�ص  اأن  الباحثون  ووج��د 

ح�شا�شية  اأك��رث  يكونون  عاماً   70 على  اأعمارهم 

مبرتني لهذه الختالفات، ويفقدون حوايل 30 

دقيقة كاملة من النوم العميق بدًل من 15 حتت 

�شغوطات احلرارة املماثلة.

اأكرب عن غريهن،  ب�شكل  الن�شاء  تتاأثر  كذلك 

اأك���رث من  %25 م��ن ال��ن��وم  اإذ ي��ف��ق��دن ح���وايل 

امل��ت��و���ش��ط ال��ب��ال��غ 15 دق��ي��ق��ة، وذل���ك   يف درج���ات 

احلرارة الأكرث دفئاً.

املنخف�ص  الدخل  ذات  البلدان  �شكان  ويعاين 

وامل��ت��و���ش��ط   ح����وايل ث��الث��ة اأ���ش��ع��اف وق���ت ال��ن��وم 

ذات  البلدان  �شكان  منه  يعاين  ال��ذي  امل�شطرب 

قلة  اإىل  ذل��ك جزئياً  – وي��رج��ع  املرتفع  ال��دخ��ل 

اإم��ك��ان��ي��ة ال��و���ش��ول اإىل اأج���ه���زة ت��ك��ي��ي��ف ال��ه��واء 

وتربيد املنازل والتهوية اجليدة لالأماكن املغلقة.

اأج�شاد الب�شر ل تتاأقلم على تلك التغريات

اإ�شافة لذلك، ل يبدو اأن اأج�شاد الب�شر تتكيف 

– حتى لو  مع درجات حرارة العامل الأكرث دفئاً 

كانوا يعي�شون بالفعل يف مناخات حارة على مدار 

ر القدرة على النوم العميق  العام. فاحلرارة تدِمّ

ومدته، مهما كانت طبيعة ال�شخ�ص.

مدى  اإىل  بالنظر   ،CNN موقع  وبح�شب 

اأح���ك���ام اأج�����ش��ام��ن��ا ال��ت��ي ت��ن��ظ��م درج����ة ح��رارت��ه��ا 

املرتفعة  ارت��ف��اع درج��ات احل���رارة  ف��اإن  الداخلية، 

جتعل اأع�شاءنا تبداأ يف العمل ب�شكل اأقل جودة اأو 

تتوقف متاماً عن العمل.

وُت��ع��د درج����ة ح����رارة اجل�����ش��م م��ن ال�����ش��واب��ط 

نحو  ال��دم  يتوجه  ال��ن��وم،  قبل  للنوم:  الأ�شا�شية 

هذا  ودون  ب�شكل طفيف.  القلب  ويربد  اأطرافنا، 

التحول، ي�شبح النوم اأكرث �شعوبة.

احلاجة اإىل مثل هذا التحكم ال�شارم يف درجة 

حرارة اأج�شامنا جتعلنا اأقل مرونة اأو قدرة على 

التاأقلم مع ظروف النوم غري املريحة.

وبالفعل، اأدى تغري املناخ الذي ي�شببه الإن�شان 

والتلوث العاملي اإىل ارتفاع درجة حرارة الكوكب 

بنحو 1.1 درجة مئوية منذ القرن التا�شع ع�شر.

اأك���رث من  لكن الليل ارت��ف��ع��ت درج���ة ح��رارت��ه 

ال��ن��ه��ار يف معظم اأن��ح��اء ال��ع��امل؛ وو���ش��ل الأم���ر 

ب�شكل  ارت��ف��ع��ت  ال�شيف  ل��ي��ايل  ح���رارة  درج���ة  اأن 

ال�شيف  اأي��ام  ارت��ف��اع ح��رارة  م�شاعف عن معدل 

خالل النهار.

االنباط – وكاالت 

بهاء  املن�شورة  جنايات  حمكمة  رئي�ص  ق��رر 

الدين املري، اأم�ص الأحد، تاأجيل نظر حماكمة 

املتهم بقتل طالبة كلية الآداب نرية اأ�شرف اإىل 

جل�شة الثالثاء، بعد اأيام من احلادثة التي هزت 

الراأي العام يف م�شر.

اإىل  ال��ث��الث��اء  جل�شة  يف  امل��ح��ك��م��ة  وت�����ش��ت��م��ع 

م��راف��ع��ة ال���دف���اع ع��ن امل��ت��ه��م، ب��ع��دم��ا ا�شتمعت 

الأح�������د لأق��������وال امل���ت���ه���م حم���م���د ع������ادل زم��ي��ل 

ال�شحية يف الدرا�شة، ومناق�شته يف اأقواله التي 

ووردت  العامة،  النيابة  اأم��ام  تف�شيليا  بها  اأدىل 

 48 اإحالته اإىل حمكمة اجلنايات بعد  يف قرار 

�شاعة من الواقعة.

اأن جل�شة الدفاع عن املتهم  واأعلنت املحكمة 

فيما  ال��ث��الث��اء،  ت�شوير،غدا   دون  م��ن  �شتكون 

يتحدد  مل  التي  باحلكم  النطق  جل�شة  �شتكون 

املجني  واأ�شرة  الدفاع  بح�شور  علنية  موعدها، 

عليها.

وطلب دفاع املتهم من هيئة املحكمة عر�شه 

اإ�شابات،  به من  ما  لبيان  ال�شرعي  الطب  على 

اأوراق��ه��ا  على  اط��الع��ه  حل��ني  الق�شية  وتاأجيل 

واإعداد مذكرة الدفاع.

وب�������داأت حم��ك��م��ة ج���ن���اي���ات امل��ن�����ش��ورة اأوىل 

الإعالم،  و�شائل  نقلتها  التي  املحاكمة،  جل�شات 

و�شمحت هيئة املحكمة للمتهم ب�شرد اأقواله.

واأع�����اد  ج���ري���ت���ه،  ت��ف��ا���ش��ي��ل  امل��ت��ه��م  وروى 

النيابة  حت��ق��ي��ق��ات  يف  ب��ه��ا  اأدىل  ال��ت��ي  الأق�����وال 

قتلها  ينوي  كان  اأن��ه  واأك��د  بالواقعة،  واعرتافه 

وهو  اجلامعة،  دخولها  اأثناء  وانتظرها  بالفعل 

يحمل �شكينا ا�شرتاه قبل الواقعة باأيام للدفاع 

اأر�شلت له  اأن الفتاة كانت قد  عن نف�شه، زاعما 

تهديدات.

“قرر  اإنه  قائال  اعرتافاته،  املتهم  وا�شتكمل 

حال حدوث اأي موقف بينه وبني املجني عليها 

وعندما  الواقعة،  ي��وم  يف  منها  لنف�شه  �شينتقم 

رك���ب معها احل��اف��ل��ة م��ن م��دي��ن��ة امل��ح��ل��ة حمل 

امل��ن�����ش��ورة م��ق��ر اجل��ام��ع��ة التي  اإىل  اإق��ام��ت��ه��م��ا 

ي��در���ش��ان ب��ه��ا، ت��ع��ر���ص ل��ل�����ش��خ��ري��ة م��ن��ه��ا وم��ن 

زميالتها”.

“يف  اأن��ه  القا�شي  اإىل  املتهم يف حديثه  ون��وه 

با�شتخدام  منها  الن��ت��ق��ام  ق���رر  ال��ل��ح��ظ��ة  ه���ذه 

�شكني ك���ان ق��د ا���ش��رتاه ق��ب��ل ي���وم ال��واق��ع��ة ب�3 

اأيام”.

“عقب  اأنه  اأ�شرف  بقتل نرية  املتهم  واأ�شاف 

ي�شاأ  بعدها ومل  ن��زل  احلافلة  الفتاة من  ن��زول 

اأن ينفذ جريته داخل احلافلة حتى ل ينعه 

اأحد من اإكمالها”، وتابع قائال اإن “الفتاة كانت 

يف  متالحقة  بطعنات  عاجلها  ع��ن��دم��ا  اأم��ام��ه 

اأنحاء ج�شدها ثم ذبحها”.

اأق��دم  م��ا  اأن  اأ���ش��رف  ن��رية  بقتل  املتهم  ونفى 

عليه كان ب�شبب حبه لها، وقال اإن ذلك “ب�شبب 

ت���راك���م م���ا ح���دث ب��ي��ن��ه��م��ا، ب��ع��د اب��ت��ع��اده��ا عنه 

وارتباطهما ح�شب زعمه”، وقال: “لي�شت ق�شة 

اأنها رف�شتني، ل يوجد مربر ملا فعله”.

وحني �شاأل القا�شي املتهم عن مفهوم احلب 

ا�شتغالل  ه��و  يغ�شب  “ما  ق��ائ��ال:  اأج���اب  لديه 

���ش��وؤال  ع��ل��ى  وردا  يحبه”،  ل�����ش��خ�����ص  ���ش��خ�����ص 

“نادم  ع��ادل:  نادم؟”، قال  اأن��ت  “هل  القا�شي: 

طبعا”.

مظلومة  اإن��ه��ا  تقول  “كانت  املتهم:  واأك��م��ل 

ومل تكن على عالقة بي، لكن من يعرفني مل 

ي�شمع هذا الكالم، ومن ل يعرفني كان ي�شدقها 

وتكلم  بنت  اأنها  ت�شتغل  كانت  كالمها.  وي�شمع 

النا�ص وتقول اأمورا مل حتدث”، ح�شب قوله.

وع���ن حم����اولت ح��ل اخل���الف���ات ب��ي��ن��ه وب��ني 

اإن  قائال  للقا�شي  حديثه  املتهم  اأكمل  الفتاة، 

اأ�شرة طالبة املن�شورة تدخلت حلل الأمر، واأنه 

ع��ن��دم��ا زاره����م مب��ن��زل��ه��ا اأرغ���م���وه ع��ل��ى توقيع 

اإي�شالت اأمانة على بيا�ص.

املجني عليها  اأ�شرة  و�شهدت اجلل�شة ح�شور 

وعدد من املحامني املت�شامنني معهم، وحمامي 

وممثلي  ال�شحفيني  م��ن  ك��ب��ري  وع���دد  امل��ت��ه��م، 

و�شائل الإعالم، و�شط اإجراءات اأمنية م�شددة.

االحتباس الحراري ُيفقدنا أكثر مما نعتقد.. تغيرات المناخ تهدد 
قدرة البشر على النوم بصورة طبيعية!

قضية فتاة المنصورة.. قرار من المحكمة واعترافات جديدة للمتهم
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ك�شف باحثون يحققون يف الرتكيب اجليني 

جلدري القردة، اأن الفريو�ص قد حتور مبعدل 

�شريع غري م�شبوق.

ن�شرت  درا�شة  برتغاليون يف  باحثون  ووجد 

نتائجها يف جملة “نيت�شر ميدي�شن” الطبية، 

50 طفرة جينية يف الفريو�شات التي در�شوها، 
يف حني ُيتوقع عادة حدوث ما بني خم�شة اإىل 

طفرات.  10
بعدما  ن��ت��ائ��ج��ه��م  اإىل  ال��ب��اح��ث��ون  وت��و���ش��ل 

ج��م��ع��وا 10 ف���ريو����ش���ا م���ن ج�����دري ال���ق���ردة، 

�شحيفة  ذك��رت  وفقما  الربتغال،  يف  معظمها 

“اإندبندنت” الربيطانية.

يتوقعه  م���ا  اأك����رث  “اإن  ال��ب��اح��ث��ون:  وق����ال 

اخلا�شة  ال�شابقة  الدرا�شات  اإىل  بالنظر  امل��رء 

يعد  التي  الأخ���رى  الأورثوبوك�ص  بفريو�شات 

جدري القردة اأحد اأنواعها، األ يتجاوز التحور 

يف اأق�شى درجاته 12 مرة”.

ج��واو  ق��ال  “نيوزويك”،  ملجلة  حديث  ويف 

ب���اول���و غ��وم��ي��ز، رئ��ي�����ص وح����دة ع��ل��م اجل��ي��ن��وم 

وامل��ع��ل��وم��ات��ي��ة احل���ي���وي���ة يف امل��ع��ه��د ال��وط��ن��ي 

تاأليف  �شارك يف  وال��ذي  الربتغال،  لل�شحة يف 

“غري متوقع  اإن عدد الطفرات كان  الدرا�شة، 

متاما”.

النتائج  ه��ذه  ت�شري  “قد  غوميز:  واأ���ش��اف 

فعلى  الفريو�ص،  لتحور  املت�شارع  التطور  اإىل 

املنت�شر حاليا  القردة  اأن يكون جدري  الأغلب 

�شليال للفريو�ص الذي انت�شر يف نيجرييا عام 

2017، اأي اأن حدود الطفرات يجب األ تزيد 
عن 10، ولكننا ر�شدنا 50”.

اأن  “ناأمل  ق��ائ��ال:  حديثه  غوميز  واختتم 

ب��اإج��راء  الآن  املتخ�ش�شة  امل��ج��م��وع��ات  ت��ق��وم 

جت����ارب م��ع��م��ل��ي��ة ل��ف��ه��م م���ا اإذا ك����ان ف��ريو���ص 

انتقاله”. قابلية  من  زاد  قد   2022
3500 حالة  اأك���رث م��ن  الإب����الغ ع��ن  ومت 

دول��ة حتى يوم   44 القردة يف  اإ�شابة بجدري 

ملكافحة  الأم��ريك��ي��ة  للمراكز  وفقا  اخلمي�ص، 

الأمرا�ص والوقاية منها.

وقالت منظمة ال�شحة العاملية، يوم ال�شبت، 

اإىل  ب��ع��د  ال��ق��ردة مل ي�شل  م��ر���ص ج���دري  اإن 

على  العاملية،  ال�شحية  ال��ط��وارئ  حالة  و�شع 

تيدرو�ص  للمنظمة  العام  املدير  اأن  الرغم من 

من  للغاية  قلق  اإنه  قال  غيربي�شو�ص  اأدهانوم 

تف�شي املر�ص.

و�شّرح تيدرو�ص باأنه “قلق جدا من تف�شي 

مر�ص جدري القردة، ومن الوا�شح اأنه تهديد 

اأمانة  يف  وزم��الئ��ي  اأن��ا  نتابعه  متطور  �شحي 

منظمة ال�شحة العاملية عن كثب”.

وينطبق ت�شنيف “حالة الطوارئ العاملية” 

ح��ال��ي��ا ف��ق��ط ع��ل��ى ج��ائ��ح��ة ف���ريو����ص ك���ورون���ا 

�شلل  م��ر���ص  على  للق�شاء  اجل��اري��ة  واجل��ه��ود 

الأطفال، وقد تراجعت منظمة ال�شحة العاملية 

التابعة لالأمم املتحدة عن اإدراج جدري القردة 

اجتماع  م��ن  ن�شيحة  ب��ع��د  الت�شنيف  ه���ذا  يف 

خلرباء دوليني.

تحورات سريعة لفيروس جدري القردة تثير حيرة العلماء
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ن�شر ح�شاب العائلة امللكية الربيطانية 

امللكة  فيها  ظهرت  �شورة  اإن�شتغرام  على 

�شعر جديدة  بت�شريحة  الثانية  اإليزابيث 

اأثارت تعليقات املتابعني.

املن�شورة  ال�����ش��ورة  يف  امل��ل��ك��ة  وظ��ه��رت 

املالكة  للعائلة  الر�شمية  ال�شفحة  على 

لل�شعر  بت�شريحة ق�شرية  اإن�شتغرام  على 

ف��ي��م��ا ك���ان���ت حت��ي��ي م���ارغ���ري���ت ب��ي��زيل، 

حاكمة نيو �شاوث ويلز، يف قلعة وند�شور 

باإجنلرتا.

واأثار ف�شول املتابعني ذلك التغيري يف 

ت�شريحة �شعر امللكة التي حافظت عليها 

على مدار �شنوات طويلة، حيث كتب اأحد 

م�شتخدمي و�شائل التوا�شل الجتماعي: 

�شعرها  ت�شريحة  رائ��ع��ة!  ت��ب��دو  “امللكة 
كما  مثالية”،  تبدو  اجل��دي��دة  ال�شيفية 

اأع�����رب اآخ�����ر ع���ن اإع���ج���اب���ه ب��ال��ت�����ش��ري��ح��ة 

�شعرك  ت�شريحة  “اأحب  قائال  اجلديدة، 

اجلديدة يا �شاحبة اجلاللة”.

بت�شريحة  م��رة  لأول  امللكة  وظ��ه��رت 

���ش��ع��ره��ا اجل���دي���دة م���ع رئ��ي�����ص اأ���ش��اق��ف��ة 

الأ�شبوع،  من  �شابق  وق��ت  يف  كانرتبريي 

اأك���رث و���ش��وًح��ا يف  ك���ان  التغيري  اأن  رغ���م 

�شورة لقائها مع بيزيل.

وارتدت يف املنا�ضبتني ف�ضاتني 

�ضيفية بنق�ضة الزهور. 

ال��رم��وز  بفك  ال��ن��ا���ص  ا�شتمتع  ول��ط��امل��ا 

اختيارها  من  ب��دًءا  امللكة،  ب�شور  اخلا�شة 

للربو�ص، اإىل لوحة الألوان اخلا�شة بها.

وك��ت��ب��ت م�����ش��ت�����ش��ارة امل���و����ش���ة امل��ل��ك��ي��ة، 

وافقت  التي  مذكراتها  يف  كيلي،  اأجن��ي��ال 

الآخر  “اجلانب   ،2019 عام  اململكة  عليها 

من العملة”: “يتمثل دورنا كم�شممني يف 

التاأكد من اأن جاللة امللكة ترتدي املالب�ص 

املنا�شبة لكل حدث”.

واختتمت بريطانيا، يوم الأحد 5 يونيو 

ال�شبعني  ب��ال��ذك��رى  احتفالتها  اجل���اري، 

البالد  ع��ر���ص  الثانية  اإل��ي��زاب��ي��ث  لع��ت��الء 

بعر�ص �شخم يف �شوارع لندن.

وان��ت��ه��ي ال��ع��ر���ص اأم����ام ال��ق�����ش��ر امللكي 

ب��ال��ن�����ش��ي��د ال���وط���ن���ي ل��ل��م��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة 

وك��ال��ة  بح�شب  امللكة”،  اهلل  “فليحفظ 
بر�ص”. “فران�ص 

وي��������درك ال���ك���ث���ري م����ن امل�������ش���ارك���ني يف 

اح����ت����ف����الت ال���ي���وب���ي���ل ال���ب���الت���ي���ن���ي ال��ت��ي 

اأن هذه املنا�شبة قد تكون  اأي��ام   4 ا�شتمرت 

اإح����دى امل����رات الأخ����رية ال��ت��ي ي���رون فيها 

بهدوء  خلالفتها  الإع���داد  يتم  التي  امللكة 

 73( ت�شارلز  الأم���ري  ابنها  يثلها  بينما 

عاًما( يف غالب املنا�شبات.

تسريحة شعر جديدة للملكة 
إليزابيث تثير إعجاب متابعيها


